od 15.05. do 22.05. 2022 r.
Niedziela 15.05. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za + żonę Irenę w 2 r. śmierci, rodziców, teściów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ Teresę Chudy, Gerlindę Puzik - zam. od sąsiadów
16:30 Majowe
17:00 O radość życia wiecznego dla ++ syna Łukasza, Marię i Jana Strach, Anastazję i Ewalda
Steinert oraz pokr.

Poniedziałek 16.05. św. Andrzeja Boboli, święto
17:30 Majowe
18:00 1. Za ++ męża Jerzego Krupok w 7 r. śmierci, rodziców, ++ z rodzin Kompała, Solloch, Labus
2. Za ++ matkę, babcię Annę Świerczok w r. urodzin, ojca, dziadka Herberta w 2 r. śmierci oraz pokr.
Wtorek 17.05.
17:30 Majowe
18:00 1. Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
2. Za + Waldemara Ibrom - zam. od sąsiadów
Środa 18.05.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP, św. patronki o siły, opiekę, zdrowie, łaski z ok. urodzin oraz za ++ z rodziny
17:30 Majowe
Czwartek 19.05.
17:30 Majowe i Koronka
18:00 Za + męża, ojca, dziadka Piotra z ok. urodzin
Piątek 20.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 1. O radość wieczną dla ++ męża, ojca Ernesta, rodziców Marię i Józefa, teściów Teklę i Hermana,
siostrę Elżbietę, szwagrów Gerharda, Wilhelma, Józefa, szwagierkę Różę, swatów Włodzimierza
i Tomasza, dziadków z obu stron i ++ pokr.
2. Za + Gertlindę Puzik w miesiąc po śmierci
19:00 W int. przygotowujących się do Bierzmowania i ich rodzin
Sobota 21.05.
8:00 Za + Hildegardę Kozubek w 2 r. śmierci
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla Zbigniewa Zielińskiego z ok. 60 r. urodzin - zam. od dzieci i wnuków
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża, ojca Georga w r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, bratową, siostrę, szwagra, 2 bratanków, siostrzeńca, dusze opuszczone
Niedziela 22.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, Helmuta,
bratowe Barbarę, Helenę, szwagrów Ernesta, Józefa i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski w pewnej
int. z ok. urodzin
16:30 Majowe
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski dla Beaty
Fila z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach dzieci i wnuków
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
20 (1478) 15.05.–22.05.2022 r.

Życie parafii
Figura Matki Bożej Uśmiechu. św. Teresa z Lisieux chorowała. Wtedy tak pisała: „W dniu 13 maja 1883 r. w święto Pięćdziesiątnicy, leżąc w łóżku, zwróciłam mój wzrok na oblicze Matki Bożej i nagle Najświętsza Dziewica ukazała
mi się niezwykle piękna. Jej twarz promieniowała dobrem i czułością, nie do
opisania, jednak najbardziej zapadł mi w duszę czarujący uśmiech Matki Bożej.
W tym momencie wszystkie moje bóle zniknęły, a spod moich powiek wypłynęły dwie ogromne łzy. Były to łzy czystej radości. Jestem taka szczęśliwa
otrzymałam, łaskę uśmiechu Królowej Nieba”.
Figurka Matki Bożej uśmiechu wędruje po wspólnotach klasztornych sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Będzie gościła również w naszej parafii,
w domu zakonnym i świątyni. W kościele okazja do modlitwy, nawiedzenia
będzie od soboty 21 do środy 25 maja. Będzie można dzielić się swoim
życiem, radościami i troskami, w ciszy, w sercu. Będzie można przynosić, do
koszyczka, napisane intencje modlitewne, które każdego dnia będziemy omadlali.
Program:
− sobota 21.05. o 17:30 wprowadzenie figury do świątyni.
Do środy będzie można, przychodzić na indywidualną modlitwę, uczestniczyć we wspólnych Nabożeństwach i Mszach. Oprócz tego zapraszamy do
świątyni i na transmisję.
− Niedziela 22.05. o 16:30 Nabożeństwo majowe; o 19:30 Różaniec i Apel (ks.
Piotr)
− Poniedziałek 23.05. o 15:00 Koronka (s. Martyna); 19:30 Różaniec i Apel (s.
Macieja)
− wtorek 24.05. o 15:00 Koronka (ks. Piotr); 19:30 Różaniec i Apel
(Marianki)
− środa 25.05. o 19:30 Różaniec, Apel i wyprowadzenie figury do klasztoru

Na 50 lecie Diecezji opolskiej do katedry pielgrzymują poszczególne dekanaty.
Nasz dekanat Zawadzkie będzie uczestniczył w Mszy św. w katedrze
św. Krzyża w Opolu w Niedzielę 29.05. Msza św. o godzinie 14:30. Zapraszam
do jak najliczniejszego udziału (dojazd indywidualnie).
Sentencja: św. Jan Maria Vianney - Człowiek został stworzony przez miłość,
dlatego ona tak bardzo go pociąga.

Bierzmowanie (klasa VIII i I średnia)
− wtorek 17.05. o godzinie 18:45 Spotkanie wszystkich kandydatów w kościele
(przynosimy 20 zł. oraz Ci, którzy przyjęli Sakrament Chrztu św. poza naszą
parafią dokument potwierdzający przyjęcie tego Sakramentu, może być tylko
informacja na kartce z datą urodzenia i dokładnym adresem parafii chrztu).
− piątek 20.05. o godzinie 19:00 Msza św. dla rodziców i kandydatów
− piątek 27.05. w godzinach 16:30 - 18:00 Sakrament Pokuty dla młodych, rodziców i świadków.
− sobota 28.05. o godzinie 10:00 Spotkanie i próba
− poniedziałek 30.05. o godzinie 16:30 Bierzmowanie w Kolonowskiem

Modlitwa do Matki Bożej Uśmiechu
O Maryjo Matko Jezusa i nasza Matko, która niegdyś poprzez widzialny znak
uśmiechu pocieszyłaś i uleczyłaś Twą umiłowaną córkę, świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, błagamy Cię, przyjdź pocieszyć także i nas w trudach i cierpieniach
tego życia. Uwolnij nasze serca od spraw ziemskich, daj zdrowie duszy i ciała,
umocnij Nas w nadziei, i spraw, o Matko, byśmy w niebie mogli cieszyć się
Twym uśmiechem. Amen.
Refleksja
Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie
w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku,
dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego
uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem jedności we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się
dla innych co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto
kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie
największą korzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony
na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar
z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocześnie do tego, żeby stale na nowo żyć według niego. Św. Josemaria
Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki chrześcijanie mogą
czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest współpracować, by
wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej miłości”. Może warto
więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu możemy pomóc? Bez
wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu,
w pracy, na ulicy czy w parafii.
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe

Dzisiaj kolekta na cele remontowe parafii. O 16:30 Nabożeństwo majowe.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
W poniedziałek o 18:30 spotkanie osób wyjeżdżających w lipcu do Grecji (wpłacamy 650
euro oraz 1.450 zł.-Ci którzy wpłacili już zaliczkę 300 zł. Ci którzy zaliczki nie wpłacili wpłacają 1.750 zł.).
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
We wtorek o 18:45 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
W środę Msza św. szkolna.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
W piątek o godzinie 19:00 Msza św. dla rodziców i kandydatów do Bierzmowania.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Gabriela Machnik, Katrin Nocoń, Anna
Miemiec, Renata Krupka.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękuję panu Piotrowi za gotowość koszenia trawy wokół naszych parafialnych obiektów. Dziękujemy (moim sąsiadom zza
ściany) panu Mirkowi za dyżury w magazynie, panu Sylwkowi za odnowienie kapliczki św.
Józefa i MB Fatimskiej. Każdemu kto pomaga i dba o materialny i gospodarczy wymiar parafii.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Nasi ministranci w dwóch kategoriach wiekowych (młodzi i starsi), zakwalifikowali się do
rozgrywek w piłce nożnej na poziomie diecezji. Na wyjazd do Zakopanego w październiku,
jeszcze zapisów nie ma. Szczegóły postawienia ołtarzy na Boże Ciało i miejsc gdzie będą
stały, podane zostaną do końca maja.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Zapowiedzi przedślubne: 1. Monika Stróżyk Krasiejów i Dawid Dreja Kolonowskie.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–———–——–—–——–——–—
Moderatorzy oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu serdecznie zapraszają na powołaniowy dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 21 maja. Będzie mu
towarzyszyć mu hasło: „Pójdź za mną”. Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 18.00. Zapisy
przez formularz, do którego link zamieszczony jest na seminaryjnym Facebooku i Instagramie.
Spotkanie Bractwa św. Józefa 18 maja (środa) o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem
Duszpasterstwo Młodych „Ławka” przygotowało ofertę wydarzeń wakacyjnych dla młodzieży. Domówki – Spotkania odbywać się będą w małym gronie od niedzieli do soboty w następujących terminach: 26.06 – 01.07; 3 – 9.07; 25-30.07; 21-27.08. Ich celem jest tworzenie
więzi przez bycie ze sobą, codzienne prace domowe. Otwarte Czwartki – W następujące
czwartki: 30.06, 7.07, 28.07, 25.08 młodzież jest zaproszona na spotkania z ciekawymi gośćmi, wspólną modlitwę i rozmowy. Taizé – w dniach od 30.07 do 08.08 odbędzie się wspólny
wyjazd do Taizé we Francji. Festiwal Życia – w dniach 4-10 lipca w Kokotku odbędzie się
Festiwal Życia, w czasie którego zaplanowane są czuwania, koncerty i spotkania. Szczegóły
na www.lawka.org

