od 24.04. do 01.05. 2022 r.
Niedziela 24.04. Biała, Miłosierdzia
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Eryka Kluba, jego rodziców i teściów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Annę i Gintra w r. śmierci, brata Eryka,++ z rodzin Wons, Bednarek
i dusze w czyśćcu
16:30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ z rodzin Mąka, Niestrój, Mirek, Wiśniewski
Poniedziałek 25.04. św. Marka, ewangelisty, swięto
18:00 Procesja. w intencji mieszkańców ulic Leśna, Opolska, Kolejowa, Prosta, Krzywa
Wtorek 26.04.
12:00 Msza i ślub Sylwia Ilnicka i Marcin Świerc
18:00 Za ++ matkę Felicitas w r. śmierci, ojca Franza, dziadków z obu stron, teściów Hildegardę i Gilberta, wujków Pawła, Jerzego, Gintra, kuzyna Franciszka i pokr.
Środa 27.04.
17:00 Za ++ żonę Cecylię w 1 r. śmierci, rodziców, teściów Anastazję i Kaspra Sura, szwagra
Antoniego
Czwartek 28.04.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 O radość życia wiecznego dla syna Pawła w 7 r. śmierci, męża, rodziców, ++ z rodzin
Pietruszka, Danielczok, Goli i dusze op.
Piątek 29.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla
Grzegorza z ok. 70 r. urodzin, o Boże bł w rodzinie Marii i Grzegorza, syna Marcina
oraz w rodzinie córki
20:00 ………………………………..
Sobota 30.04.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie
dla Małgorzaty Konieczko z ok. 50 r. urodzin
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców

Niedziela 01.05. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, matkę Gertrudę, Marię i Wiktora, szwagra
Alfreda, Pawła, dziadków i pokr.
10:00 I Komunia
15:00 Nabożeństwo Majowe
17:00 Za ++ matkę Cecylię w r. śmierci, jej rodziców, rodzeństwo, teściów, Jadwigę i Pawła,
ojca Alfonsa, córkę Annę i pokr.
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
17 (1475) 24.04.–01.05.2022 r.

Refleksja
Od wielu lat II Niedziela Wielkanocna jest celebrowana w całej Polsce jako święto Miłosierdzia Bożego. Nietrudno zauważyć, że odczytywana w tę niedzielę Ewangelia o niewiernym Tomaszu prezentuje Chrystusa ukazującego się uczniom w sposób bardzo
podobny do tego, w jaki przedstawia Go obraz namalowany na podstawie objawień św.
siostry Faustyny. Przebite ręce, nogi i rozdarty bok rozświetlone są chwałą zmartwychwstania. Chwała ta oznacza dla nas objawienie Bożego miłosierdzia i początek nowej rzeczywistości, którą znamionują bardzo konkretne przejawy Bożej łaskawości. Prosto wskazuje nań Matka Kościół w zanoszonej do Boga modlitwie dnia: „jak wielki jest Chrzest,
przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni”. Trudno przecenić te święte
dary Zmartwychwstałego, które są naszym udziałem: Nowe życie, Chrystusowy Duch
i Krew Przymierza. Dlatego Kościół wzywa swe dzieci do okazania Bogu wdzięczności.
Jednoznacznie brzmi refren psalmu responsoryjnego: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Analogiczną myśl przekazuje antyfona na wejście: „Radujcie się i dziękujcie Bogu,
który was wezwał do królestwa niebieskiego. Alleluja”. Zasadnicze przesłanie liturgii Słowa Bożego rozwija się zaś w następujący sposób: u podstaw jest oznajmienie „szczęśliwi
wierzący”! Mam tu na myśli błogosławieństwo Jezusa wypowiedziane po Tomaszowym
wyznaniu „Pan mój i Bóg mój” – „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. Wprawdzie w codziennym życiu pojawiają się różnorakie wątpliwości, czasem doskwiera myśl, że Tomaszowi było łatwiej, bo mógł włożyć palce
w miejsce gwoździ i dłoń w przebity bok, nie znaczy to jednak, że jesteśmy w gorszej
sytuacji. Wystarczy wspomnieć całe bogactwo doświadczenia miłości Jezusa w swoim
życiu, jak doznaliśmy wielorakiego uzdrowienia, jak nieraz już położył na nas swoją prawicę, jak zanurzył nas w swej śmierci i zmartwychwstaniu w chwili chrztu, pozwolił nam
doświadczyć potęgi swojego Ducha oraz życiodajności Ofiary Krzyżowej. Czyż to
wszystko nie jest łaską analogiczną do tej, której dostąpił Tomasz ? Konkretne wezwanie
zawarte jest też w słowach Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Chodzi
o to, aby doświadczonemu miłosierdziu dać świadectwo. Chodzi o odniesienie do własnego doświadczenia Jezusa dawniej i dziś. Podpowiedź wyłania się pośrednio z Chrystusowych ofert: „Pokój wam”, „Weźmijcie Ducha Świętego”. Chodzi zatem o przyjęcie tego,
co Chrystus oferuje. W tym moc naszej wiary. Jej źródło w Bożym miłosierdziu, a jej
żywotność w otwarciu się na miłosierdzie, w świadczeniu o nim i w okazywaniu miłosierdzia. Przeto zawołajmy u końca oktawy Wielkiej Nocy: Panie, przymnóż nam wiary.
Niech wybrzmi w naszych sercach nie Tomaszowe, lecz nasze „Pan mój i Bóg mój”
i niech wiara nasza owocuje wielką wyobraźnią miłosierdzia.
————————
W poniedziałek 16.05. po wieczornej Mszy św. spotkanie dla osób, które jadą w lipcu do
Grecji. Należy przynieść brakująca sumę (złotówki i euro). Niestety na skutek inflacji,
cena może ulec zmianie, pracujemy nad tym, aby podwyżka była minimalna. Są jeszcze
wolne miejsca.

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim
Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się dopiero od 1972 r., czyli od definitywnego uregulowania sytuacji państwowo-prawnej i kościelnej na całym terytorium
tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez papieża Pawła Vl, a dodatkowo wzbogaconego przez Jana Pawła II w 1992 r. Etapem przygotowawczym była od
1945 r. posługa Kościoła na naszym terenie poprzez Administrację Apostolską Śląska
Opolskiego. Wcześniej natomiast Kościół naszej ziemi wplatał się co najmniej przez
10 wieków w większy organizm, jakim była utworzona w 1000 r. diecezja, a od 1930
r. archidiecezja wrocławska. Śląsk Opolski początkowo obejmował teren plemienia
Opolan, o którym tzw. Geograf Bawarski z połowy IX w. podał, że posiadało ono
20 grodów z Opolem na czele. Nazwa Śląsk początkowo nie obejmowała tego terytorium, ograniczając się do terenów nad rzeką Ślężą od Niemczy po Wrocław. Uformowanie się księstw wrocławskiego i opolsko-raciborskiego na przełomie XII i XIII
w. jeszcze to rozróżnienie wzmocniło. Ale istnienie jednej diecezji na całym tym terytorium sprzyjało konsolidacji jego części tak, że w połowie XV w. pojawiła się nazwa
"Śląsk Górny" (Silesia Superior) na oznaczenie naszego terytorium. Od tego momentu
istnienie jednej krainy śląskiej mocno zakorzeniło się w polityce i życiu społecznym,
chociaż na tym tle bardziej również ujawniły się różnice między częścią wschodnią
i zachodnią. Wspomniany tutaj teren Śląska Opolskiego i Górnego stał się fundamentem przyszłej diecezji opolskiej, do której weszły także ziemie, mające inną przynależność. Takim rejonem był okręg Bytomia należący do 1821 r. do diecezji krakowskiej oraz okolice Głubczyc, Kietrza i Branic, przynależące od wczesnego średniowiecza do 1945 r. do diecezji ołomunieckiej, podobnie zresztą jak okręg Prudnika, który
dopiero ok. 1629 r. bp wrocławski Karol Ferdynand Waza włączył w zasięg swojej
jurysdykcji.
Opowiadanie
Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył stworzenie świata, postanowił, że zrobi sobie
święto. Wszystkie, jak z igły zdjęte, stworze-nia zapragnęły podarować Bogu prezent,
najpiękniejszy jaki tylko mogły znaleźć. Wiewiórki przyniosły orzechy i migdały;
króliki marchew i słod-kie korzenie; owce ciepłą i delikatną wełnę; krowy pieniące się
i pełne śmietany mleko. Miliardy aniołów ustawiły się w półksiężyc i zaczęły śpiewać
boskie serenady. Również człowiek czekał zaniepokojony na swoje wejście. „A co ja
mogę podarować? Kwiaty mają zapach, pszczoły miód, nawet słonie obiecały, że zrobią Panu Bogu kąpiel, a potem przy pomocy swoich trąb osuszą Go...”. Człowiek stanął na końcu kolejki i nie przestawał się martwić wtedy, gdy wszystkie stworzenia
przechodziły przed tronem Boga i pozostawiały Mu przyniesione przez siebie dary.
Kiedy przed człowiekiem zostało już tylko kilka stworzeń: żółw, ślimak i leniwiec,
wpadł on w zupełną panikę. Wreszcie przyszła jego kolej. Wtedy człowiek, któremu
się wydawało, że nie może podarować Panu Bogu niczego równie pięknego jak dary
pozostałych zwierząt, wskoczył Mu na kolana, przytulił się do Niego z całych sił
i powiedział: „Kocham Cię”! Twarz Pana Boga rozjaśniła się, a wszystkie stworzenia
zrozu-miały jednoznacznie, że człowiek podarował Panu Bogu coś, czego nikt z nich
nie był Mu w stanie ofiarować. Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznawali, kochali i służyli Mu swoim Życiem, a również po to, abyśmy się rozkoszowali naszym przyszłym
Życiem w Raju”.

Dzisiaj kolekta na cele Caritas diecezji. O 16:30 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W poniedziałek święto św. Marka, przed Mszą św. o 18:00 Procesja do krzyża na
ul. Leśnej.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W czwartek Konwent Wielkanocny kapłanów dekanatu Zawadzkie. Msza św. o 19:00
w Łagiewnikach Małych.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W piątek o 20:00 Msza św. i kolejna „Droga 2+2=10 km.” Trasa Kolonowskie-Jaźwin Staniszcze Wlk.-Kolonowskie.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium O 15:00 pierwsze Nabożeństwo
majowe.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Izabela Dudek, Katarzyna Skorupa, Irena Włodarczyk, Sandra Rosiek
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
I Komunia: Druga próba w poniedziałek (25.04.) o 16:00. Ćwiczenie czytania tekstów we
wtorek (26.04.) o 16:00. Trzecia próba w czwartek (28.04.) o godzinie 16:00
(o 16:45 przychodzą rodzice). Sakrament pokuty dzieci w sobotę o 9:00. Sakrament pokuty
rodziców i gości przed każdą Mszą św. W niedzielę 01.05. dzieci gromadzą się przed
kościołem o 9:55.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
Pomoc Ukraina. Na prośbę parafian pojawiła się skarbonka jako pomoc osobom
z Ukrainy, które mieszkają na terenie naszej gminy. Bóg zapłać za składane ofiary.
Z ofiar (skarbonka, konto, akcje, prywatne) wydano 18.150 zł. na stanie jest 5.540 zł.
Magazyn w salce funkcjonuje od poniedziałku do piątku 10:00 - 11:00 i 17:00 - 18:00 oraz
w sobotę 10:00 - 11:00 (po dary można przychodzić oraz dary przynosić). Na
Facebooku Piotr Bekierz, jeszcze tylko do dzisiaj 24.04. do godziny 23:59, trwa licytacja
2 akwarel namalowanych przez 15 letnią Lizę, mieszkankę Dniepra, obecnie mieszka
w Kolonowskiem i uczęszcza do Liceum Plastycznego w Opolu.
——–—–—–—–—–———–————–————–———–——–—–——–——–—
W maju następujące Róże Różańcowe prowadzą modlitwę:
01.05. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
08.05. Róża 12 p. Manfred Ullmann
15.05. Róża 01 p. Teresa Obst
22.05. Róża 02 p. Anna Bock
29.05. Róża 03 p. Katarzyna Budnik

