Porządek Nabożeństw
od 26.04. do 03.05.2020 r.
Sobota 25.04. św. Marka, ewangelisty
16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie w rodzinie
20:00 Różaniec. O 20:30 Spotkanie na temat „Uzależnienia”
Niedziela 26.04. III Wielkanocna
7:30 Za ++ matkę Felicitas w 2 r. śmierci, ojca Franza, dziadków z obu stron, wujków i pokr.
10:00 W int. wszystkich pracujących i darczyńców remontu ogrodzenia i plebanii w naszej parafii
17:00 Za + matkę Jadwigę Lamich w 1 r. śmierci i r. urodzin
Poniedziałek 27.04.
18:00 Za + męża Wernera, ++ z obu stron
Wtorek 28.04.
18:00 Za ++ syna Pawła w 5 r. śmierci, ojca Konrada, teściową Władysławę, szwagra Zbigniewa
w 6 tydzień po śmierci, rodziców chrzestnych, dziadków, ++ z rodzin Danielczok, Pietruszka,
Dworczak i dusze opuszczone
Środa 29.04. św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla
Marii i Grzegorza oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie córki
Czwartek 30.04.
18:00 Za ++ matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin
Schatton, Szydłowski, Obst, Bartodziej, Muc, Klein
I Piątek 01.05. św. Józefa, rzemieślnika
7:30 Majowe
8:00 Za ++ matkę Cecylię w r. śmierci, jej rodziców, teściów, rodzeństwo, ojca Alfonsa, córkę Annę,
teściów Jadwigę i Pawła i pokr
18:00 Za ++ rodziców Annę i Otto, córkę Mariolę, braci Gerharda, Franciszka, bratowe Janinę, Alicję,
bratanka Ireneusza, szwagrów Leona, Norberta oraz dusze opuszczone
do 20:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
Sobota 02.05. NMP Królowej Polski
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł, opiekę i zdrowie
z ok. urodzin
10:00 …………………………………...
——————–—————————–—————
17:30 Majowe
18:00 Za + Piotra Grabowskiego - zam. od kolegów wędkarzy

Niedziela 03.05. IV Wielkanocna
7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę, rodziców Marię i Wiktora, szwagra
Alfreda, dziadków i pokr.
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę i zdrowie
w rodzinie Czupalla
16:30 Majowe
17:00 Za ++ rodziców

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja

Dotychczas w kwietniu stronę parafii www. odwiedzono ponad 26.000 razy. Od
piątku 27.03. do piątku 24.04. liczba wejść do zakładki „Na żywo”, gdzie są
wyświetlane nasze transmisje (telewizory, komputery, smartfony itd.) wyniosła
ponad 28.000. Gościliśmy w następujących zakątkach świata: Polska, Niemcy,
Francja, Rumunia, Wielka Brytania, USA, Irlandia, Chiny, Brazylia, Kanada,
Afryka Południowa, Szwecja, Indie, Nigeria, Rosja, Austria, Holandia, Panama,
Włochy, Dania, Ukraina, Szwajcaria, Japonia, Belgia, Białoruś. Egipt, Urugwaj,
Portugalia, Pakistan, Tajlandia, Finlandia, Kazachstan, Algieria, Tunezja, Wietnam, Meksyk, Hiszpania, Czechy. Tajwan Dziękujemy za Waszą obecność! Za
wspólną modlitwę! Relacja wirtualna była odpowiedzią na czas zarządzeń i ograniczeń w ilości wiernych w świątyniach. Na wiele spraw nie mieliśmy wpływu.
To co mogliśmy zrobiliśmy. Dziękuję bardzo siostrom Macieji, Jurandzie
i p. Januszowi. Dziękujemy Wam za obecność, modlitwę, spotkania. Za każdy
uśmiech, gesty i słowa życzliwości. Bóg zapłać! Dziękuję wszystkim, którzy
w tym trudnym czasie, epidemii i prac remontowych w parafii, wykazali zainteresowanie choć małym pytaniem, obietnicą pamięci i modlitwy. Małym, jednym,
słowem otuchy. Bardzo dziękuję - ks. Piotr. Czas ten jest sprawdzianem dla każdego z Nas. Ale jest też wzajemnym, jak nigdy, siebie poznawaniem. Obecnie
w naszej świątyni może uczestniczyć w Liturgii 53 osoby. Dlatego wracamy do
obecności realnej. W dalszym ciągu każdego dnia o godzinie 15:00 będziemy
odmawiali w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zapraszamy do włączania się w kościele do modlitwy. Gazetka będzie wystawiana z tyłu na stoliku, ale
prośba, aby Ci którzy korzystają z komputerów informacje dotyczące życia parafii czerpali ze strony www.
Wierni gromadzący się w kościołach na Mszy św. i Nabożeństwach, wchodząc
do świątyni są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Ten sam obowiązek dotyczy osób posługujących, ministrantów, lektorów, siostry zakonne. Obowiązek
zasłaniania ust i nosa dotyczy także duchownego i interesantów w kancelarii
parafialnej i zakrystii. Twarz należy odsłonić tylko przy przyjmowaniu Komunii
św. Maseczki nie kładziemy w ławce. Prośba, aby przetrzeć klęcznik, gdzie mieliśmy ręce chusteczką jednorazową ew. mieć przy sobie płyn i zrobić to przed
i po udziale w modlitwie w kościele. Ciało Pana Jezusa przyjmujemy na rękę, bez
rękawiczek. Jeśli w kościele będzie (dotyczy niedzieli) 55 osób, można uczestniczyć w Mszy św. na placu kościelnym.

Dwa Opowiadania
Święty Jan Bosko bardzo troszczył się o chłopców i przede wszystkim pragnął
im pomagać. Uczył ich, jak być dobrymi i jak wzrastać w wierze chrześcijańskiej. Dlatego też tłumaczył im znaczenie sakramentu pokuty. Właśnie dlatego
pewnego razu opowiedział im swój dziwny sen: „Śniło mi się, że znajduję się
w kościele pośród tłumu chłopców, którzy przygotowywali się do spowiedzi.
Wielu z nich otaczało mój konfesjonał. W pewnym momencie ujrzałem zdumiony, że wielu chłopców miało wokół szyi trzy sznurki. Dlaczego nosisz te
sznurki na szyi? – spytałem jednego – Zdejmij je! Nie mogę! – odpowiedział –
Ze mną jest ktoś, kto je trzyma! Zbliżyłem się i zobaczyłem, że zza pleców
chłopca wystawały dwa duże rogi. Spojrzałem uważniej i zauważyłem, że
sznurki trzymał w swoich pazurach okropny potwór o strasznym pysku. Posłałem ministranta po wodę święconą. W tym czasie spostrzegłem, że wielu innych
chłopców miało na plecach podobnego potwora. Trzymając kropidło niczym
broń, spytałem jednego z potworów: Kim jesteś? Bestia, zgrzytając zębami,
skręciła się w straszliwy sposób i nagle zauważyłem, że trzyma w ręce trzy
sznurki, przypominające sznurki marionetki. Co robisz z tymi sznurkami?
Mów, w przeciwnym razie poleję cię wodą święconą! – zagroziłem. Potwór
skulił się przerażony. Pierwszy sznurek odciąga chłopców od wyznania wszystkich grzechów – drżąc, odpowiedział. A drugi? Drugi sprawia, że zanika wszelki żal za grzechy. A trzeci? – nalegałem. Nie powiem ci tego! – odpowiedziała
szorstko bestia. Wobec tego zrobię ci kąpiel w wodzie święconej! – powiedziałem Nie, nie! Już mówię. Trzeci przeszkadza chłopcom w mocnym postanowieniu poprawy i wysłuchaniu pouczenia spowiednika. Teraz wiedziałem już
wystarczająco dużo. Podniosłem kropidło i pokropiłem wodą święconą bestię
oraz jej towarzyszy. W jednym momencie potwory uciekły, wydając okrzyk tak
przeraźliwy, że się obudziłem”.
Maj 1945 roku. Właśnie skończyła się II wojna światowa. Pokonane Niemcy
zostały zajęte przez wojska amerykańskie, angielskie i sowieckie. W pewnym
niemieckim miasteczku kompania żołnierzy amerykańskich postanowiła odbudować całkowicie zniszczony przez bomby kościół. W czasie odgruzowywania
jeden z żołnierzy znalazł pośród ruin zabytkową gipsową głowę Jezusa Ukrzyżowanego. Uderzony jej pięknem, pokazał ją kolegom. Poszukajmy pozostałych
części i odtwórzmy krucyfiks – zaproponował jeden z nich. Wszyscy zaczęli
cierpliwie przerzucać gruzowisko. Przeszukując je tu i ówdzie, zwłaszcza
w pobliżu ołtarza, znaleźli wiele fragmentów krucyfiksu. Dwóch żołnierzy cierpliwie próbowało złożyć rozbity krzyż. Nikt jednak nie zdołał znaleźć gipsowych rąk Jezusa. Kiedy kościół był już odbudowany, przy ołtarzu stanął także
zrekonstruowany krucyfiks. Rzeźbie brakowało tylko rąk. Wtedy jeden z żołnierzy u stóp krzyża umieścił tabliczkę z tymi słowami: „Ich habe keine
anderen Hände als deine”, to znaczy: „Nie mam innych rąk, jak tylko twoje”.
W Ewangelii św. Łukasza Jezus zadaje pytanie: „Kiedy wrócę na ziemię, czy
znajdę jeszcze wiarę?”. Odpowiedź jest w naszych rękach.
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W ostatnim czasie odbyły się pogrzeby: Jana Hajduka l. 62;
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Andrzeja Brolika l. 39; Ireny Kościelnej l. 61. Wieczny odpoczynek…
++
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!

