Porządek Nabożeństw
od 02.02. do 09.02.2020 r.
Niedziela 02.02. Ofiarowanie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i ++ członków naszej Rodziny Różańcowej (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP, o światło Ducha św. dalsze
bł. opiekę, zdrowie dla Marceliny Czupały z ok. 18 r. urodzin
17:00 Za ++ męża Norberta w r. śmierci, jego rodziców Elżbietę i Jana, rodziców Zofię
i Stanisława, siostrę Magdalenę, szwagrów Józefa i Teodora, dziadków i pokr.
Poniedziałek 03.02.
7:00 Za ++ syna Rudolfa w 60 r. urodzin oraz męża Gerharda
Wtorek 04.02.
17:00 Za ++ męża Gintra, teściów Agnieszkę i Antoniego, rodziców Urszulę i Jerzego oraz
++ z rodziny
Środa 05.02. św. Agaty, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Irenę i Edwarda, męża Henryka, teściów Jana i Janinę, babcię, dziadka,
wujka Józefa i Tadeusza
I Czwartek 06.02.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców
I Piątek 07.02.
7:00 W intencji Misji parafialnych
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ Anastazję i Czesława, Gertrudę i , Juliannę i Aleksandra, ciocię Marię i pokr.
Sobota 08.02.
8:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin, zaginionego ojca
Józefa, Paulinę i Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata
Gerharda i Elżbietę Steinert, Pawła Bronek, dziadków Leja, Steinert, Drzymała
——————–—————————
16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 Za ++ męża i ojca Kazimierza Czempała w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, szwagrów
i ++ z rodziny
Niedziela 09.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża Alfreda Walaszek, córkę Gizelę Heisig, siostrę Hildegardę Mocny oraz pokr.
(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca i dziadka w 10 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 siostry,
4 szwagrów i pokr.
16:30 Nieszpory
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie
w rodzinie Gawlik z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Ofiarowanie Pańskie - z listu Episkopatu o życiu konsekrowanym

W dniu dzisiejszym, gdy wspominamy moment Ofiarowania Jezusa w Świątyni
uczestniczymy w zapowiedzi tego, co wydarzy się podczas Ostatniej Wieczerzy.
Świątynia jest miejscem, w którym dokonuje się uroczyste ofiarowanie Jezusa.
W ten sposób Maryja i Józef wypełniają Prawo i wyznają swoją wiarę w Boga
Wszechmogącego, od którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza,
i który swą Opatrznością czuwa nad całą naszą historią. Wiara w Bożą Opatrzność
sprawiała, że cokolwiek, by się nie działo, człowiek czuje się prowadzony i chroniony przez Boga. Ofiarowanie Jezusa jest więc wyrazem zaufania Maryi i Józefa
do Boga i Jego słowa. W kontekście Ofiarowania Pańskiego sytuuje się życie konsekrowane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. Osoby konsekrowane, które poszły za Chrystusem, powołane są w sposób szczególny, by głosić
Jego śmierć. To głoszenie związane jest z podejmowaniem z miłości codziennego
krzyża: przeciwności, zmartwień, choroby, niezrozumienia i wielu innych trudności. Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa w drugim
człowieku. Owo „umieranie”, paradoksalnie rodzi nas do życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez przekraczanie ludzkiego myślenia, które próbuje ograniczyć
nasze życie wyłącznie do doczesności. Ślubowane rady ewangeliczne: czystość,
ubóstwo i posłuszeństwo są zaproszeniem do oderwania się od spraw tego świata
i spojrzenia ku górze. W dniu dzisiejszym z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego pragniemy podziękować wszystkim osobom konsekrowanym, które
codziennie towarzyszą ludziom w ich pielgrzymce do życia wiecznego. Konsekrowani, ofiarowując swoje życie Chrystusowi poprzez ślubowanie rad ewangelicznych są dla dzisiejszego świata zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności.
Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowane opiece Maryi. Prośmy też, by
nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale. „Do Ciebie, Maryjo, która
pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do
Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo
w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś
Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą
konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając
radośnie, wraz ze wszystkim i innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie
i ku światłu, które nie zna zmierzchu”.

05/2020

Sentencja: ks. K. Grzywocz - Ojcem jest ten, kto we mnie zrodził poczucie
wartości
Opowiadanie
Pewien młody mnich został wysłany na kilka miesięcy do jednego z klasztorów we Flandrii, gdzie wraz z innymi zakonnikami miał tkać ogromny gobelin. Po kilku dniach żmudnej pracy zdenerwowany zerwał się z krzesła.
Wystarczy! Dłużej już tak nie mogę! Instrukcje, jakie otrzymałem, są bezsensowne! wykrzyknął głośno Tkam złotą nitką i nagle, ni z tego, ni z owego, muszę ją przecinać! Cóż za marnotrawstwo! Najstarszy mnich rzekł:
Synu! Nie widzisz gobelinu w taki sposób, w jaki będą go wszyscy oglądać.
Siedzisz po jego lewej stronie i do twoich obowiązków należy utkanie jedynie małego fragmentu. Następnie zaprowadził go w miejsce, skąd było
widać dobrze cały gobelin, zawieszony w ogromnej pracowni. Młody mnich
z wrażenia stracił mowę. Brał udział w tkaniu przepięknego obrazu przedstawiającego Pokłon Trzech Króli, a jego złota nić stanowiła część lśniącej
aureoli wokół głowy Dzieciątka Jezus. To, co młodemu mnichowi wydało
się marnotrawstwem, w istocie było cudownym dziełem.

św. Jan Paweł II o rodzinie
„Rodzina ludzka, rozdarta przez grzech, została na nowo zjednoczona zbawczą mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Małżeństwo chrześcijańskie, uczestnicząc w zbawczych skutkach tej tajemnicy, stanowi naturalne
środowisko, w którym dokonuje się włączenie osoby ludzkiej do wielkiej
rodziny Kościoła.” Wszelkie rozdarcie i niezgoda w rodzinie, choćby były
bardzo głębokie, nie stanowią ostatniego akordu w symfonii miłości. Ten,
Który ją „komponuje” bierze pod uwagę naszą słabość i mimo tego, a może
ze względu na to, dodaje „melodię” śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Harmonizuje się ona z najgłębszymi zakamarkami naszych serc i wnosi nieodparte wrażenie, że jeszcze wszystko może „zagrać”.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Czcigodny Sakrament Eucharystii jest zarazem sprawcą i zadatkiem zbawienia i chwały nie tylko dla duszy, lecz również i dla ciała. Wówczas gdy
pełnia darów niebiańskich wzbogaci duszę, wtedy również można przeżyć
radość i przewyższającą niezmiernie wszelkie ludzkie oczekiwania w tym
względzie. Eucharystia podtrzymuje w przeciwnościach, umacnia w walce
o zwycięstwo cnoty, strzeże człowieka dla życia wiecznego i do niego prowadzi, będąc niejako pokarmem. Najświętsza Hostia w ludzkim ciele,
słabym i ograniczonym, zaszczepia też przyszłe zmartwychwstanie, albowiem nieśmiertelne Ciało Chrystusowe zasiewa w ciele ludzkim ziarno nieśmiertelności, które zakiełkuje w przyszłym życiu” (Leon XIII).
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29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!

Polecamy Bożej Opatrzności nasze siostry karmelitanki i nowe powołania

