od 06.02. do 13.02. 2022 r.
Niedziela 06.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ matki Róży w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców
Urszulę i Jerzego oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą do Bożej Op. przez wst. NSM o światło Ducha św.
opiekę łaski i zdrowie dla Wiktorii Tymich z ok. 18 r. urodzin
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców
Poniedziałek 07.02.
7:00 Za wstawiennictwem Świętego Kamila o szczęśliwy przebieg zabiegu dla wnuczki oraz
zdanie egzaminu dla syna.

Wtorek 08.02.
17:00 Za ++ Edeltraudę Malec w 4 r. śmierci, pokr i dusze w czyśćcu
Środa 09.02.
17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++ rodziców Adelajdy i Leonarda oraz
pokr.
Czwartek 10.02. św. Scholastyki, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża, ojca Józefa, matkę Paulinę w r. ich urodzin, zaginionego ojca Józefa,
teściów Paulinę i Franciszka, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora, brata Gerharda
i Elżbietę, Pawła, dziadków z obu stron
Piątek 11.02. NMP z Lourdes, wsp.
9:00 W int. chorych, seniorów, samotnych
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + Edwarda Gluek w miesiąc po śmierci
Sobota 12.02.
8:00 Za ++ męża, ojca Józefa w 40 r. śmierci, jego rodziców Martę i Jana, braci Franciszka
i Jana, rodziców Julię i Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Kazimierza Czempała, rodziców, teściów, siostrę, szwagrów,
dziadków i dusze w czyśćcu
Niedziela 13.02. VI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża Leona, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę
i Franciszka, bratową, szwagierkę, szwagra, krewnych i dusze op.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Józefa Fila w 1 r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, siostry Elżbietę i Adelę, krewnych
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Nasza Kolonowska
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Złotemu
Jubileuszowi
naszej
diecezji
towarzyszyć będzie motto: «Bliżej BogaCzłowieka». Ma nam
ono
przypominać
o realizacji konkretnego
zadania w życiu
chrześcijanina: zjednoczenia z Bogiem,
podążania razem i wiernie za Jezusem,
tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary. Jubileusz przeżywany w tym
duchu, ma nas skłonić tak do wdzięczności Boskiej Opatrzności za to, co jest
naszym wspólnym dobrem i dziedzictwem, jak i do spoglądania w przyszłość, zwłaszcza na młode pokolenie, z wielką troską o rozwój wiary w nim.

Najważniejsze wydarzenia Jubileuszu:
14 kwietnia - Inauguracja Roku Jubileuszu 50-lecia diecezji (Msza Krzyżma
w katedrze)
29 maja - pielgrzymka do katedry naszego dekanatu
26 czerwca - Centralne obchody jubileuszu (Góra Świętej Anny)
28 czerwca - 50. rocznica utworzenia diecezji opolskiej (Msze św. w katedrze
i w parafiach)
11 października - Posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski (Msza św.
w katedrze)
20 listopada – Zakończenie Jubileuszu 50-lecia.
Synod
Modlitwa: Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach, naucz
nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni,
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego co słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie,
w Komunii Ojca i Syna na wieki wieków. Amen.

Pytania do refleksji synodalnej. Te pytania mogą być podstawą do rozmowy
w domu, w pracy, w szkole, na studiach. W gronie rodziny i znajomych. Mogą te
pytania pobudzić do napisania własnej refleksji i podzielenia się wnioskami
i wysyłania tekstu (w wersji papierowej lub internetowej) do ks. Piotra.
- jak przeżywasz swoją relację z Bogiem we wspólnocie Kościoła?
- jak doświadczasz w Kościele wspólnoty z ludźmi? czy Kościół jest dla Ciebie
miejscem budowania i relacji z ludźmi?
- co Twoim zdaniem kościelna wspólnotę rozwija, a co w nią uderza?
- jak chcesz rozwijać swoją relację z Bogiem w Kościele? czy Kościół pomaga
Tobie pogłębiać relację z Bogiem?
- jakich relacji z ludźmi w Kościele oczekujesz? o jakich marzysz? jak doświadczasz Kościoła, w konkretnym życiu Twojej parafii?
- dobrze, że jesteś na Mszach niedzielnych, nawet i w tygodniu ale czy oprócz tego
w coś zaangażowałeś się w życiu parafii ostatnich latach, jeśli nie to co cię blokuje.
Ważne, aby w refleksji nad Kościołem, rozmowie o Kościele pamiętać, że każdy
z Nas jest, od chwili Sakramentu chrztu świętego, Kościołem Każdy z Nas tworzy
swoją postawą to jaki Kościół jest. Dlatego ważne, aby nie wyciągać wniosków
i omawiać sprawy Kościoła jako ogółu, wspólnoty abstrakcyjnej, ale aby pochylić
się nad tym jakim i kim ja Jestem w Kościele? Dziś wiele rozmawia się o Kościele,
szczególnie w przestrzeni wirtualnej,
wielu ytuberów ma gotowe
lekarstwa i recepty na uzdrowienie Kościoła. Kościoła nie trzeba uzdrawiać, polepszać upiększać. Trzeba mnie samemu odmówić Różaniec, Koronkę uśmiechnąć
się do siebie i rzec „od dziś, Ja sam Jestem lepszym, piękniejszym Kościołem”.
Nie było już drugi rok kolędy w domach, dlatego prośba do wszystkich, którzy
zmienili adres zamieszkania lub są nowymi mieszkańcami naszej parafii, aby zgłosili się (jeśli tego jeszcze nie uczynili) do ks. Piotra lub członka Rady Parafialnej,
aby można było założyć kartotekę parafialną.
Sentencje: ks. J. Twardowski * Ci, na których wieszamy psy, mogą jeszcze stać się
świętymi, a my możemy fiknąć koziołka, chociaż jesteśmy tak bardzo pobożni. *
Wiara prawdziwa jest wtedy, gdy ufamy Bogu, chociaż jesteśmy chorzy, głusi,
umęczeni i nie przychodzi żaden cud.
ks. M. Dziewiecki * Dziś „osoba tolerancyjna” to ktoś, kto toleruje absolutnie
wszystko… z wyjątkiem Kościoła katolickiego. * To co proponuje chrześcijaństwo
to służy w stawaniu się najpiękniejszą wersją samego sienie. * Zbawia miłość,
a nie cierpienie. * Żyjemy w czasach pandemii bezmyślności i politycznej.
* To nasze słowa i czyny będą nas osądzać, a nie Bóg. * Wielu myśli, że kryterium
zbawienia jest krzyż i cierpienie, a my będziemy sądzeni z miłości. * Chrześcijaństwo jest religią, która zawsze nas będzie zaskakiwać i zachwycać. * Wychowanie
polega na tym, aby uczyć czynienia tego co mądre, a nie tylko co przyjemne.

Dziś kolekta kolekta na cele diecezji i seminarium.
———————————————–—–—————–——–————————
W środę wyjazd na Apel Jasnogórski o godzinie 19:00, koszt 15 zł. zapisy u ks. Piotra.
———————————————–—–—————–——–————————
W piątek Dzień Chorego. Msza św. w intencji chorych, seniorów, samotnych o godzinie 9:00. Podczas Mszy św. Błogosławieństwo Lurdzkie.
———————————————–—–—————–——–————————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
———————————————–—–—————–——–————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
———————————————–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu-Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Leśnej: Gabriela Grobarek, Magdalena
Sznura, Daniela Skwara, Betina Żyłka.
———————————————–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, prace, modlitwy, dobre słowa. Za wszelkie prace przy
rozbiórce dekoracji świątecznych.
———————————————–—–—————–——–————————
Do nabycia Gość Niedzielny
———————————————–—–—————–——–————————
* Wyjazd do Grecji: autokarem, termin od 02 do 13 lipca, koszt 600 euro + 1.450 zł.
W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasztory Meteora, Korynt, Mykena, Ateny, Delfy oraz 2 dni na plaży.
* Wyjazd do Zakopanego: od piątku 22.04. (wyjazd ok. 7:00 rano) 22.04. do niedzieli
24.04. (powrót ok. 21:00). Autokarem, koszt 290 zł. (opłacone: noclegi, przejazdy,
wstępy, śniadania).
———————————————–—–—————–——–————————
W wejściu do kościoła jest skarbonka. Jest to jedyna skarbonka w świątyni. Można
wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie Jezu ufam Tobie,
przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego i na
wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary!
———————————————–—–—————–——–————————
Na wesoło
* Jeszcze dziś wiele osób pisze ręcznie cyfrę 7 z poziomą kreską w połowie wysokości. Kreska ta zanikła w większości stylów pisma maszynowego i komputerowego.
Ale dlaczego ta kreska przetrwała do naszych czasów? Musimy cofnąć się do czasów
biblijnych, kiedy to Mojżesz udał się na górę Synaj, gdzie zostało mu podyktowane 10
przykazań. Gdy wrócił zaczął odczytywać każde przykazanie donośnym głosem. Gdy
doszedł do siódmego, odczytał: Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego! Na co
tłum ludzi zaczął skandować: Skreśl siódemkę! Skreśl siódemkę!
* Napis na nagrobku pewnego kapłana: Starego proboszcza tutaj pochowali, Niech śpi
w pokoju, tak jak jego słuchacze spokojnie spali.

