od 02.04. do 09.05. 2021 r.
V Niedziela Wielkanocna 02.05.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę, rodziców Marię
i Wiktora, szwagra Alfreda, Pawła, dziadków i pokr.
9:00 W int. ofiarodawców, darczyńców naszej parafii
10:00 I Komunia św.
15:00 Majowe
17:00 Za ++ rodziców Irenę i Franciszka Spałek, dziadków Teodora i Paulinę, Helenę
i Gintra, Emmę i Jana, Gertrudę i Józefa, ciocie, wujków i pokr.
Poniedziałek 03.05. MB Królowej Polski
7:30 Za ++ matkę Katarzynę z ok. urodzin, poległego ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin
Schaton, Szydłowski, Obst, Bartodziej, Muc, Klein
10:00 Za + Krzysztofa Mańka - zam. od sąsiadów
11:30 W pewnej intencji
Wtorek 04.05. św. Floriana, męczennika, wsp.
17:30 Majowe
18:00 Za + Herberta Świerczok w 1 r. śmierci, + Annę z ok. urodzin
Środa 05.05.
17:00 Za + męża Ericha w 10 r. śmierci
Majowe
I Czwartek 06.05. św. Filipa i Jakuba, Apostołów, święto
17:00 Godzina św. Majowe, Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + żonę i matkę Ninę Wacławczyk w r. urodzin
I Piątek 07.05.
7:00 W pewnej int,
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie dla Marii z ok. 60 r. urodzin, o zdrowie bł. Boże w rodzinach dzieci
20:00 W pewnej int.
Sobota 08.05. św. Stanisława, biskupa, patrona Polski, uroczystość
8:00 Za + wujka w 1 r. śmierci, jego ++ rodziców, siostrę, braci i pokr.
15:00 chrzest: Weronika Katrin Mazur
17:30 Majowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie

VI Niedziela Wielkanocna 09.05.
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie dla Józefa z ok. 80 r. urodzin
10:00 W pewnej int.
11:30 O powrót do zdrowia opiekę MB Uzdrowienia Chorych i Boże bł. dla szwagra Andrzeja
16:30 Majowe
17:00 Za + matkę Emmę w 1 r. śmierci

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
18 (1428) 02.05.–09.05.2021 r.

Litania do NMP Loretańska
Kyrie eleison Christe, eleison Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Przybytku sławny pobożności
Matko Chrystusowa
Różo duchowna
Matko Kościoła
Wieżo Dawidowa
Matko miłosierdzia
Wieżo z kości słoniowej
Matko łaski Bożej
Domie złoty
Matko nadziei
Arko przymierza
Matko nieskalana
Bramo niebieska
Matko najczystsza
Gwiazdo zaranna
Matko dziewicza
Uzdrowienie chorych
Matko nienaruszona
Ucieczko grzesznych
Matko najmilsza
Pociecho migrantów
Matko przedziwna
Pocieszycielko strapionych
Matko dobrej rady
Wspomożenie wiernych
Matko Stworzyciela
Królowo Aniołów
Matko Zbawiciela
Królowo Patriarchów
Panno roztropna
Królowo Proroków
Panno czcigodna
Królowo Apostołów
Panno wsławiona
Królowo Męczenników
Panno można
Królowo Wyznawców
Panno łaskawa
Królowo Dziewic
Panno wierna
Królowo Wszystkich Świętych
Zwierciadło sprawiedliwości
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Stolico mądrości
Królowo wniebowzięta
Przyczyno naszej radości
Królowo Różańca świętego
Przybytku Ducha Świętego
Królowo rodzin
Przybytku chwalebny
Królowo pokoju
Królowo Polski

Nową wersję Litanii Loretańskiej, będziemy odmawiali podczas Nabożeństw Majowych, dlatego można pierwszą stronę gazetki włożyć do książeczki lub nanieść
zmiany w Drodze do nieba.

Dzieci I Komunijne: Brockhuis Alyssa, Chromiec Aleksander, Czok Franciszek,
Czupała Marek, Dudarewicz Emilia, Dudarewicz Sonia, Foryś Alex, Grabowski
Jan, Jędrzejewska Arlena, Kaczmarczyk Tomasz, Kurzeja Aleksandra, Kutal
Vanessa, Maciejowski Wojciech, Meinel Tomasz, Pach Judyta, Słaboń Artur,
Śmieszkoł Jakub, Świerc Wiktoria, Świerczok Lena, Wilczek Lilianna.
W dniu I Komunii św. Msze św. o godzinie: 7:30, 9:00, 10:00, 17:00. Na Mszę św.
o 10:00 do kościoła wejdą tylko dzieci I komunijne i ich rodzice. Dla osób uczestniczących w I Komunii w Transmisji będzie możliwość przystąpienia do Komunii św.
w kościele po Nabożeństwie Majowym. Nabożeństwo o 15:00.
Bóg zapłać rodzicom za zaangażowanie, ofiarowanie dwóch świeczników, ofiarę na
cele wymiany ogrzewania, sprzątanie salki.
Biały Tydzień: zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w Nabożeństwach Majowych i Mszach św. W dniu 3 maja o godzinie 11:30. We wtorek odwiedziny na plebanii, w środę w klasztorze, w czwartek ofiara na misje, w sobotę wyjazd na Górę
św. Anny. o godzinie 9:15 (Msza w Bazylice o 11:00).
W Seminariach w Polsce (diecezjalnych i zakonnych) kształci się 2.556 alumnów.
Sióstr zakonnych jest 16.764, na misjach pracuje 1866 sióstr, mniszek jest 1.270.
W czasie pandemii 40% parafii w Polsce transmitowało Msze św. i Nabożeństwa
online z własnego Kościoła. Transmisje z naszego kościoła odwiedzono w minionym roku ponad 200 tysięcy razy.
Do grobu Apostoła św. Jakuba w Santiago w pierwszych trzech miesiącach 2021
roku (Rok Jubileuszowy) dotarło pieszo 268 pielgrzymów. Dla porównania w 2019
roku w pierwszych trzech miesiącach dotarło 11.244 pielgrzymów.
Sentencja: Pandemia sprawiła, że bardzo wiele osób mieszka w świecie wirtualnym.
Przeprowadziło się z realnego świata do „świata ekranu”. Nie mówię tutaj o pracy
zdalnej, szkole zdalnej, ale o spędzaniu czasu wolnego. Niestety niebezpieczeństwo
jest takie, że do niewielu osób dociera prawda, że się przeprowadzili. Znaków tej
przeprowadzki jest bardzo wiele. Całą wiedzę o świecie czerpiesz z internetu.
Wystarczy ci spotkanie, rozmowa w świecie wirtualnym, mediach społecznościowych. Przestałeś się Spotykać ze znajomymi przy kawie, herbacie. Marzysz
i myślisz o wyjeździe w góry, na rower, nad morze, za miasto ale kiedy co do czego
przyjdzie, znajdziesz zawsze wymówkę (praca, nauka, pogoda, choroba) i idziesz
… do ekranu. Wysyłasz ciągle znajomym obrazki, filmiki, teksty innych, które czerpiesz z internetu. Masz pretensje jeśli oni tego nie otwierają, nie komentują. Na
wszystko masz swoje :) zdanie, mądrość, złośliwość, które czerpiesz z świata w którym mieszkasz „ekranu”. Nie przyznając się do tego przez różne złośliwości,
zazdrościsz, tym którym mimo pandemii, udaje się żyć w świecie realnym.

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium.
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe—————————————————————————————
o 6:30.uroczystość
Powitanie ok. MB
16:00.Królowej
Nie będziePolski.
Nabożeństwa.
św. o 10:00,
10:00
W rzystów
poniedziałek
Msze Po
św.Mszy
o 7:30,
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
11:30. Nabożeństwo
Majowe po każdej Mszy św.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spraW środę
Msza
św.załatwić
o 17:00,
Majowe. tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
wę, którą
można
w po
nadchodzącym
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 —————————————————————————————
18:00; 18:30
- 19:00.
Zapraszam
chcąozamówić
I czwartek
miesiąca
Godzina
św.wszystkich,
Koronka którzy
i Majowe
17:00. Intencje Mszalne
od lipca do grudnia.
—————————————————————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
I piątek
miesiąca,
Msze
św. o św.
7:00
poi Pawła.
wystawienie
Sakramentu,
W piątek
Uroczystość
Apostołów
Piotra
Msze św.Najśw.
o 8:00 i 18:00.
Kolek18:00,
Nabożeństwo Majowe o 17:30. Odwiedziny chorych z Komunią
ta to20:00.
tzw. Świętopietrze.
św. w domach
od 8:00. Po Mszy o 20:00 Nocna Droga (Różaniec, Koronka).
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Trasa:
Kościół
Zameczek
- Dom.
W sobotę Nabożeństwo
Maryjne
o 17:30.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
W przyszłą
niedzielę kolekta
na potrzeby
diecezji seminarium.
W sobotę
Nabożeństwo
Majowe
o 17:30.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
W Do
przyszłą
niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 11:30 (ostatni raz) i 17:00.
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
Kolekta na cele
parafii.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
Do świeczki
sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań
z ul. Kraszewskiego:
————————–—–———–———–——–—–———–——
Urszula Grabowska, Magdalena Grabowska, Elżbieta
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
Cieśla.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
Wszystkim
Jubilatom
oraz Solenizantom
bieżącego
składamy
błoDo nabycia: Gość
Niedzielny,
Mały Gość,
Drogatygodnia
do nieba,
książkiżyczenia
„Camino”
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————————————————————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi
przedślubne:
KliszGrobarek
zam. Kolonowskie
i Szymon Pilarski
Zapowiedzi
przedślubne:3.3. Ewa
Katarzyna
zam. Kolonowskie
zam.
Antoniów.
1. zam.
Natalia
Lorek zam. Kolonowskie i Robert Nurczyński
i Krzysztof
Banach
Gogolin.
zam. Opole —————–—–———–———–——–—–———–—————
—————————————————————————————
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
Duszpasterstwa
Młodzieży
zaprasza
licealistów
i studentów
na wakacyjne
Bóg* Centrum
zapłać za
wszelkie prace,
modlitwy,
ofiary.
Dziękuję
za ofiary
składane
spotkanie okancelarii
nazwie Ławka
Festiwal.
Wydarzenie
odbędzie się
w dniach
4-8 lipca w
w kościele,
i konto
parafii
na rzecztowymiany
systemu
grzewczego
Opolu-Winowie.
miało charakter
festiwalu,
noclegi złożone
przewidziane
są
w naszej
świątyni.Spotkanie
Kolektabędzie
z ubiegłej
niedzieli
oraz ofiary
jako
w namiotach.
intencja z Mszy z św. Marka zostały przeznaczone na wymianę ogrzewania
—————–—–———–———–——–—–———–—————
w świątyni.
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
—————————————————————————————
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
Makulatura
Jan Kruk
zbiera makulaturę. Zyski przeznacza na cele misji
08.07. Róża- 9ks.
p. Maria
i misjonarzy.
Prośba:
jeśli
ktoś ma makulaturę to można ją przywozić do
15.07. Róża10
p. Brygida
Lepka
garażu,
salek
(będzieSwoboda
otwarty cały czas). Jeśli ktoś nie ma transportu to
22.07.obok
Róża11
p. Krystyna
prośba
zwracanie
się doUllmann
sąsiadów o pomoc, w ostateczności do mnie.
29.07.oRóża
12 p. Manfred
Termin dostarczenia makulatury: do środy 12 maja.

