od 09.05. do 16.05. 2021 r.
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
9:30 Godzinki ku czci NMP
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
Poniedziałek 10.05. Dni krzyżowe
18:00 Procesja. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Starego Osiedla, Szkolnej,
Fabrycznej, Nowej
Wtorek 11.05. Dni krzyżowe
18:00 Procesja. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Haraszowskie, Słoneczna,
Klonowa, Dębowa, Pluderska
Środa 12.05. Dni krzyżowe
8:00 W int. parafii i polecanych intencji
17:00 Procesja. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych mieszkańców Bendawic, 1 Maja, Żeromskiego, ks. Czerwionki, Topolowej
Czwartek 13.05.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 ……………………………..
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Piątek 14.05. św. Macieja, Apostoła, święto
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 Za ++ Czesława w 9 r. śmierci, siostrę Bernadetę, rodziców Jana i Stanisławę, teściów
Antoniego i Eleonorę, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława
Sobota 15.05.
8:00 ……………………………………
12:00 W intencji siostry Macieji
16:00 chrzest: Katarzyna Krystyna Glegoła
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Helenę i Józefa, teściów Waleskę i Józefa, siostrę Krystynę, brata
Henryka, dziadków i pokr.
Niedziela 16.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ męża Jerzego Krupok w 6 r. śmierci, rodziców oraz ++ z rodzin Kompała, Soloch,
Labus
2. …………………………………
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………………...
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Piotra Grabowskiego z ok. urodzin oraz ++ pokr.

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
19 (1429) 09.05.–16.05.2021 r.

RUSZAMY …. Cała naprzód

W ubiegłym roku do naszego słownika weszły nowe słowa i od razu stały się najczęściej wypowiadanymi, pisanymi i odmienianymi we wszystkich przypadkach: pandemia, wirus, kwarantanna, lockdown. A co gorsza wraz z wypowiadanymi nowymi słowami, w naszym wnętrzu zagościł lęk, strach, smutek, niepewność. Zamknięciu zewnętrznemu towarzyszyło często zamknięcie wewnętrzne. Papież Franciszek
mówił, iż „wytworzył się zły dystans, polegający na obojętności wobec innych
i odwracaniu głowy w drugą stronę”. Ale też towarzyszy nam uczucie tęsknoty „aby się
to skończyło”. Wypowiadamy często słowa „chcę normalności”. Pandemia trwa, coś
jednak drgnęło ku lepszemu, trzeba nam też ratować głowę, ducha. Trzeba „ruszać”.
Dlatego idąc dalej za myślą Ojca św. obecnie „odpowiedzią na wymóg dystansu musi
być braterska bliskość”. Czas pandemii to sprawdzian dla każdego - jakim jestem człowiekiem? Ile we mnie egoizmu i myślenia o sobie, a ile empatii
i myślenia o bliźnim. Papież Franciszek pisał „ po tym kryzysie nikt nie będzie
takim samym człowiekiem. Będzie albo lepszym albo gorszym”. Teraz nadchodzi czas
sprawdzianu, egzaminu. Jestem lepszy? gorszy? Czy w okresie pandemii zbudowałem
kulturę gniewu, świata wirtualnego, zamknięcia się w sobie, wymagań, pretensji, złośliwości, krytykanctwa Czy zbudowałem kulturę rozmowy, Spotkania, modlitwy, miłości? Zaczyna się czas: działam lub czekam dalej…. Zdaję sobie sprawę, że pandemia
nie ustąpiła. Niestety jest i będzie. Ale podawane dane zachęcają do tego, aby „ruszyć”.
A trzeba nam coś robić, aby leczyć nasze głowy, serca. Aby zapłonął na nowo entuzjazm, optymizm. Duch Nasz. Zapraszam tych którzy nie tylko marzą, ale pragną
kształtować normalność. Zapraszam do życia szczęśliwego. Odwagi !
RUSZAMY …. Cała naprzód. Poniżej parę propozycji.
„Ubieraj buty, nie siedź na kanapie” … Ruszamy!
 Dni krzyżowe z Procesją Błagalną będą od 10 do 12 maja.
 W niedzielę 16 maja o. Nikodem - franciszkanin, który przyjął 3 tygodnie temu,
święcenia kapłańskie, odprawił Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii
Dzierżysławie, udzieli po każdej Mszy św. błogosławieństwa prymicyjnego.
Przez to błogosławieństwo pragniemy zaczerpnąć Mocy na wyruszenie…..
 Wróć na Msze św. niedzielne, może też częściej bądź obecny w tygodniu.
 Pójdź na Nocną Drogę. Przyjdź na Nabożeństwa Fatimskie od maja do października,
każdego 13 dnia miesiąca.
 Rodzinne lub indywidualnie Sięgaj po Biblię, Różaniec, Koronkę.
 Spotkania Grup Parafialnych będą wtedy jeśli członkowie danej grupy będą się chcieli spotkać (niektóre grupy, osoby niestety „znikły”). Proszę o informację jeśli jest
chęć Spotkania grupy.

 Jest grupa młodych, która wymaga od siebie czegoś więcej i przyjmuje zaproszenia do
Spędzenia czasu „inaczej” (wyjazdy w góry, występy, gry, zabawy, modlitwa, taniec).
Gdyby ktoś był zainteresowany włączeniem się do Nas to zapraszam na Spotkanie
w piątek 14 maja 18:30 na plebanii. To zaproszenie jest skierowane do młodych od klasy
VIII do klasy ....
 W roku św. Józefa wybierz się rodzinnie na pielgrzymkę do jednego z sanktuariów
w naszej diecezji: Prudnik Las, Opole Szczepanowice, Jemielnica.
W roku św. Jakuba wybierz się rodzinnie na pielgrzymkę do jednego z sanktuariów
w naszej diecezji: Nysa Bazylika, Skorogoszcz, Racibórz Rynek. Będą też wyjazdy do
tych miejsc busem.
 Może zdecydujesz się na wyruszenie Drogą Camino w Polsce. Termin: początek sierpnia
13 dni. Trasa nad morzem (szczegóły u ks. Piotra).
 Peregrynacja, Nawiedzenie w domach naszej parafii figury św. Józefa i św. Jakuba.
W kościele będą te dwie figury. Św. Józef potężny patron wielu spraw i św. Jakub
w postawie zadumy nad sobą. Można zabrać jedną z figur i niech w każdym domu będzie
24 godziny w tym czasie niech Rodzina zgromadzi się na modlitwie, czuwaniu, milczeniu
rozmowie. Czas obecności figury w domu niech to będzie w codzienności czas święta.
Następnie można figurę przekazać dalej lub przynieść do kościoła. Wraz z figurami
będzie towarzyszył zeszyt, do którego proszę wpisać nazwisko, ulicę u kogo gościł święty
ale można napisać coś więcej, refleksję, intencję, podziękowanie, prośbę.
 Boże Ciało niech będzie świadectwem naszej wiary, jedności. Prośba o przygotowanie
Ołtarzy przez mieszkańców ulic ks. Czerwionki, Topolowa, Krzywa. Propozycja miejsc
do ustawienia ołtarzy: I ołtarz przy Polo. II ołtarz przy przedszkolu. III ołtarz przy
rodzinie Mesjasz. IV ołtarz przy rodzinie Koprek.
 Bierzmowanie dla uczniów klas I i II będzie w poniedziałek 24 maja.
Najprawdopodobniej będzie o godzinie 16:00 w Kolonowskiem. Msza będzie na
zewnątrz, na palcu kościelnym.
 Misje św. parafialne (będzie to 3 podejście). Termin od 10 do 13 czerwca. Krótszy czas
trwania ale bardziej intensywny duchowo.
 We wrześniu planowana jest pielgrzymka do Medzugorie (oraz Ludberg, Jeziora
Plitwickie, Mostar, Split, Dubrownik). Termin : od 06 do 13 września. Koszt 290 euro
+ 850 zł. Chętni mogą się wstępnie zapisywać u ks. Piotra.
 Kancelaria czynna po Msza św. Można też sprawy załatwiać telefonicznie lub drogą
elektroniczną. Jeśli ktoś ma potrzebę Spotkania, modlitwy, relacji, rozmowy, pomilczenia
to równieżzapraszam. Jestem!
—————————————–—————————————————————
Święcenia kapłańskie 2021 roku: W niedzielę 16 maja w kościele parafialnym
pw. św. Bartłomieja w Głogówku święcenia prezbiteratu przyjmie diakon Dariusz
Karbowski z parafii św. Anny w Grabowie Kościerskim w diecezji pelplińskiej, który jest
absolwentem Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Kapłaństwa
w Krakowie. Natomiast w sobotę 22 maja w katedrze opolskiej wyświęceni zostaną diakoni
Michał Banaś z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach oraz Daniel Chudala
z parafii św. Michała Archanioła w Rozmierzy – absolwenci naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.
Sentencja: Agatha Christie - Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół.

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00, 11:30 (ostatni raz) i 17:00. Kolekta na cele parafii.
————————————–————————————————————
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W piątek Nabożeństwo
Majowe o 17:30.
W
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Uroczystość
Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek————————————–————————————————————
ta
to
tzw.
Świętopietrze.
W sobotę o 12:00 Msza św. w intencji siostry Macieji. Nabożeństwo Majowe o 17:30.
Po Mszy św. o—————–—–———–———–——–—–———–—————
18:00 błogosławieństwo prymicyjne.
W
sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
————————————–————————————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę
Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Kolekta na cele parafii. O 16:30
W przyszłąMajowe.
niedzielęPokolekta
potrzeby
diecezji seminarium.
Nabożeństwo
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pań z ul. Krasińskiego:
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Magdalena Gołębicka,
Gizela Reiman, Karina Smandzich.
Do
nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
————————————–————————————————————
świeczki Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”
Do nabycia:
————————–—–———–———–——–—–———–——
————————————–————————————————————
Bóg
zapłać:
za każdą złożoną
ofiarę,
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wykonane prace
Zapowiedzi przedślubne:
2) Natalia
Lorek
zam. Kolonowskie
i Robert Nurczyński zam.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Opole. 2) Agnieszka Potyka Staniszcze Wlk. i Mateusz Koprek zam. Kolonowskie.
Wszystkim
Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło————————————–————————————————————
gosławieństwa
Bożego i zdrowia.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać za wszelkie
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—————–—–———–———–——–—–———–—————
w kościele, kancelarii i konto parafii na rzecz wymiany systemu grzewczego
w naszej
świątyni.
Bóg zapłać 3.
dzieciom
I komunijnym
za złożoną
ofiarę na cele Misji Zapowiedzi
przedślubne:
Katarzyna
Grobarek zam.
Kolonowskie
1.720
zł.
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
————————————–————————————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
————————————–————————————————————
Opolu-Winowie.
Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
Makulatura
w namiotach.
- ks. Jan zbiera makulaturę. Zyski przeznacza na cele misji
i misjonarzy.—————–—–———–———–——–—–———–—————
Prośba: jeśli ktoś ma makulaturę to można ją przywozić do
garażu, obok
salek
(będzieRóże
otwarty
cały czas).
Jeśli ktoś Modlitwie
nie ma transportu
to prośba
W lipcu i sierpniu
Różańcowe
przewodniczą
Różańcowej:
o 01.07.
zwracanie
się
do
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o
pomoc,
w
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Róża 8 p. Gizela Zajonc
Termin
dostarczenia
makulatury:
do
środy
12
maja.
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
————————————–————————————————————
15.07.
Róża10 p. Brygida Lepka
Strażacy
W sobotę 15 maja od godz. 9:00 przejadą ulicami
22.07.organizują
Róża11 p. zbiórkę
Krystynazłomu.
Swoboda
naszej miejscowości w poszukiwaniu złomu stalowego oraz metali kolorowych
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
np. puszek aluminiowych. Prosimy o wsparcie.

