Porządek Nabożeństw
od 24.05. do 31.05.2020 r.
Niedziela 24.05. Wniebowstąpienie
7:30 Za ++ męża i ojca Georga w r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, siostrę, szwagra,
2 bratanków, siostrzeńca i dusze op.
10:00 Za + Irenę Kościelną w miesiąc po śmierci
16:30 Majowe
17:00 Za + Piotra Grabowskiego w 65 r. urodzin
Poniedziałek 25.05.
17:30 Majowe
18:00 Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę, matkę Katarzynę ich rodziców, córkę Elżbietę,
brata Bolesława, bratową Alicję, chrzestnych, dziadków, córkę Elżbietę, dusze op.
Wtorek 26.05.
8:00 Za nasze zmarłe i żyjące matki
17:30 Majowe
18:00 Za + męża, ojca, dziadka, pradziadka Helmuta Skibę w 1 r. śmierci
Środa 27.05.
8:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Waldemara, rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia
Jacka, rodziców z obu stron
17:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od kolegów i koleżanek z Packprofil
17:30 Majowe
Czwartek 28.05.
8:00 Za + Herberta Świerczoka
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża Jana, rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, siostry
Stefanię i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego,
pokr i dusze op.
Piątek 29.05.
8:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandorę z ok. urodzin, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra
Drzyzgów, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda i dziadków
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Józefa, synów Andrzeja i Huberta, rodziców z obu, brata
Georga, pokr. i dusze op.
Sobota 30.05.
8:00 Za ++ męża i ojca Ernesta w 1 r. śmierci
——–——————————–—————————
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża Joachima, rodziców Elżbietę i Alfreda, ciocie Monikę i Klarę, teścia Józefa
Niedziela 31.05. Zesłanie Ducha św.
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł, opiekę
i zdrowie w int. rodziny Makusek z ok. 30 r. ślubu
10:00 Za + męża i ojca Krzysztofa Bernais w 1 r. śmierci oraz ++ pokr.
16:30 Majowe
17:00 Za + + matkę Hildegardę Mocny w r. śmierci i z ok. urodzin, ojca Edmunda i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wniebowstąpienie
Istnieje grupa chrześcijan, którzy potraktowali na serio ostatnie zdanie
Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we
wszystkim, co przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz
odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach, które się teraz rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny sposób
rok w rok wydają drzewa. Odkrywają Chrystusa w uśmiechu małego
dziecka i w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej
ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu,
w każdej sytuacji, w jakiej są. Tajemnica takiego życia religijnego polega
na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają szczęścia dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym
ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za obłokiem różnych
ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć
ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie
szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez
względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie. Powiedzmy coś więcej.
Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie
wiedział, że jest w niebie, bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło.
Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród
potępionych, nie będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle
przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na górze, a piekła na dole.
Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem
na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia
będą mu zazdrościli.
Sentencja: Oscar Wilde - Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii
z samym sobą i swoim otoczeniem

Opowiadania
Wyrósł na stokach góry i upajał się powietrzem i słońcem. Ale po początkowym okresie, gdy był zielonym, delikatnym pędem, jego powykręcane, niezgrabne gałązki pokryły się brzydkimi i kłującymi cierniami. Zaczęły go nienawidzić ptaki i owce, którym przy każdym dotknięciu wyrywał kępki wełny.
Unikały go także kozy, które nie są wybredne i skubałyby nawet kamienie.
Inne krzaki i krzewy szczyciły się kwiatami i listkami, a niektóre – także
owocami. Biedny ciernisty krzak produkował jedynie ciernie. Wieczorny
wiatr przynosił mu pogardę i drwiny innych roślin. Jednak, gdy Bóg zapragnął rozmawiać z Mojżeszem, wybrał skromny krzak ciernisty na stoku góry.
Krzak stał się wtedy tronem Boga, jaśniał dużo mocniej niż słońce – płonącym blaskiem i ogniem, tak jakby każdy z jego cierni zmienił się w drogocenny kamień mieniący się tysiącem błysków najczystszego światła.
Pewien podróżnik trafił do leprozorium na pewnej wyspie Oceanu Spokojnego. Było to miejsce przerażające: niesamowicie zniekształcone ludzkie ciała,
przerażenie, gnijące rany, rozpacz, złość. Był tam jednak pewien starzec, który mimo ogromu cierpienia miał oczy ciągle błyszczące i uśmiechnięte. Jego
ciało było obolałe, lecz on nie poddawał się rozpaczy, cieszył się życiem, a do
innych trędowatych odnosił się życzliwie i serdecznie. Zaciekawiony tym
prawdziwym cudem życia w piekle leprozorium, podróżnik zapragnął wyjaśnić przyczyny owego niezwykłego zjawiska: cóż takiego mogłoby obdarzyć
cierpiącego staruszka taką radością życia? Zaczął go dyskretnie obserwować.
Odkrył, że codziennie o brzasku stary mężczyzna z trudem posuwał się do
ogrodzenia leprozorium, siadał zawsze w tym samym miejscu i rozpoczynał
oczekiwanie. Nie czekał jednak - jak się okazało - na piękne widoki słońca
wschodzącego nad wodami Pacyfiku. Siedział tak długo, aż z drugiej strony
ogrodzenia pojawiała się kobieta, równie stara jak on, o twarzy pokrytej siatką cieniutkich zmarszczek i oczach pełnych pogody i spokoju. Kobieta nic nie
mówiła, uśmiechała się tylko nieśmiało, lecz z oddaniem. Na ten widok twarz
mężczyzny rozjaśniała się i on także radośnie się uśmiechał. Ta rozmowa bez
słów nigdy nie trwała długo - po kilku minutach starzec podnosił się i odchodził w stronę baraków. Tak było każdego ranka: coś w rodzaju codziennej
komunii. Trędowaty człowiek, pożywiony i umocniony tym uśmiechem, był
w stanie znosić cierpienia kolejnego dnia i dotrwać do nowego spotkania
z uśmiechniętą kobietą. Gdy podróżnik zagadnął go o to, staruszek odparł: To
moja żona. A po chwili ciszy dodał: Zanim tutaj przyszedłem, ona mnie
leczyła, w tajemnicy przed wszystkimi, czym tylko mogła. Pewien czarownik
dał jej jakąś maść, którą codziennie smarowała mi twarz. Zagoiła się jednak
tylko część policzka, gdzie mogła składać swój pocałunek... Kiedy wszelkie
starania okazały się beznadziejne, wtedy mnie zabrano i przyprowadzono
tutaj. Ona podążyła za mną. Kiedy widzę ją każdego dnia, wiem, że żyję tylko
dzięki niej i jedynie dla niej.
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o 15:00,
o 20:00. Zapraszamy do spaceru, wyjścia z domu
29.07. Róża
12 p.Różaniec
Manfred Ullmann
i uczestnictwa w modlitwie w kościele.
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!

