od 22.05. do 29.05. 2022 r.
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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Sobota 28.05.
8:00 O radość wieczną dla ++ matki Elżbiety Kandora z ok. urodzin, ojca Pawła, rodziców Paulinę
i Piotra Drzyzga, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga,
Zyzik
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża, ojca Ewalda w r. śmierci, syna Piotra, rodziców, teściów, brata, szwagrów i ich
synów

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
(ks. Piotr)

Niedziela 29.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa w r. śmierci, synów Andrzeja i Huberta, rodziców Annę
i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, braci Georga i Wilhelma pokr. i dusze op.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża Helmuta w 3 r. śmierci, rodziców Agnieszkę i Konrada, siostrę Magdalenę, szwagra
Ernesta i Ericha, pokr. i dusze w czyśćcu
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża Jerzego, rodziców Marię i Jana Bonk, siostry i pokr.

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.

Poniedziałek 23.05.
17:30 Procesja i Majowe
18:00 W int. mieszkańców Starego Osiedla, Szkolnej, Fabrycznej, Brzozowej, Nowej, Kościuszki
Wtorek 24.05. NMP Wspomożenia Wiernych
17:30 Procesja i Majowe
18:00 W int. mieszkańców Haraszowskiej, Słonecznej, Dębowej, Klonowej, Pluderskiej
Środa 25.05.
17:00 Procesja i Majowe
W int. mieszkańców Bendawic, Nowego Osiedla, 1 Maja, Kościuszki
Czwartek 26.05.
17:30 Majowe i Koronka
18:00 W int. żyjących i zmarłych matek
Piątek 27.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 Za ++ teściową Annę w dniu ur., jej męża Wiktora, 4 synów, córkę Urszulę, jej męża Jana,
rodziców Małgorzatę i Franciszka, bratową Jadwigę, szwagra Gerarda, pokr. z obu stron
20:00 ……………………………………...

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. Po uroczystościach
w kościele księża biskupi zapraszają przybyłych pielgrzymów do wspólnego
świętowania w ogrodzie Domu Biskupiego.
Zapraszam do jak najliczniejszego udziału (dojazd indywidualnie).

W piątek o godzinie 18:00 w Sali OSP spotkanie i prezentacja dr Daniela Macioła oraz dyskusja na temat „Dziedzictwo rodu Colonnów”.
Refleksja
Liturgia Słowa przynosi nam zapowiedź Ducha Świętego. Chrystus mówi:
„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co wam powiedziałem”. Duch
Święty jawi się jako „Pamięć Kościoła”. Z Trzecią Osobą Boską związane są
losy i życie Kościoła po Wniebowstąpieniu Chrystusa. Stąd też nawet odejście
Chrystusa nie może być przeżywane jako wydarzenie smutne: „Gdybyście Mnie
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca” – mówi Chrystus do uczniów.
Misję Kościoła przejęli pierwsi spadkobiercy tego „wydarzenia”, jakim był sam
Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Bardzo interesujący fakt przypomina nam
dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz, autor Dziejów, opowiada o tym, jak w pierwotnym Kościele „doszło do niemałych sporów i zatargów”.
Groziło to zerwaniem jedności między wyznawcami Chrystusa. Jednak zażegnano niebezpieczeństwo. Apostołowie rozstrzygnęli spór, mając świadomość
współdziałania z Duchem Świętym: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty
i my”. Duch Święty jest bowiem źródłem jedności Kościoła – Ciała Chrystusa.
Jedno jest Ciało i jeden Duch. Jedna jest wiara i jeden chrzest. Zostaliście
ochrzczeni w jednym Duchu. Duch Święty uczy w Kościele wzajemnego zrozumienia i łagodności, ukazując wszystkim duchowe bogactwo każdego. Uczy
wzajemnego dzielenia się darami duchowymi, których celem jest jednoczenie
ludzi, a nie tworzenie wśród nich podziałów. Wspólnota Kościoła wyraża się
przez zdecydowane trwanie w jedności bez względu na wielkie zróżnicowanie
i odmienność osób, grup etnicznych, narodów i kultur. Jedności Kościoła
w Duchu Świętym najbardziej sprzeciwia się grzech. Z tego powodu w przeszłości doszło do wielu podziałów pomiędzy chrześcijanami i wciąż do nich dochodzi. Moc Ducha Świętego, jak Boski Ogień, wypala z naszych serc egoizm,
pychę, zazdrość, chciwość, nieuporządkowane pragnienie przyjemności, gniew,
lenistwo. Jednocześnie ożywia życie każdego z nas darami mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.
Sentencja: abp Alfons Nossol - Najlepszym miejscem teologicznym, w którym
spotykamy Boga, jest drugi człowiek. Lepszej świątyni nie ma.

Dziś kolekta na cele parafii.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
W poniedziałek, wtorek, środę Dni krzyżowe. Modlitwa o urodzaje ziemskie, zachowanie od nieszczęść, kataklizmów, wojny i prośba o pokój. Nabożeństwo Majowe podczas
Procesji. Początek Procesji w kościele, w poniedziałek i wtorek o 17:30, w środę
o 17:00.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
W czwartek Dzień Matki, Msza św. w int. żyjących i zmarłych matek o 18:00.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
W piątek od 16:30 do 18:00 spowiedź przed Bierzmowaniem. O 20:00 Msza św. i kolejna Modlitewna Droga. Tym razem „Droga 3+3=14 km.”, Kolonowskie - Łaziska Kolonowskie.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
W sobotę o 10:00 Modlitwa i próba dla kandydatów do Bierzmowania.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00, Nabożeństwo Majowe o 16:30.
Pielgrzymka do katedry.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Gabriela Maniera, Jesika Mańczyk,
Katarzyna Kampa, Marlena Michalska
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
Prośba o postawienie ołtarzy na Boże Ciało:
1 ołtarz przy ul. Kolejowej - odpowiedzialni mieszkańcy ul. Kolejowej i ul. Nowej
2 ołtarz przy firmie p. Dudarewicza - odpowiedzialni mieszkańcy ul. Fabrycznej, Brzozowej oraz ul Kościuszki numery od 1 do 6 obie strony
3 ołtarz przy domu p. Grabowskich - odpowiedzialni mieszkańcy ul. Kościuszki numery
od 8 do 36 obie strony
4 ołtarz na końcu ul. Kościuszki odpowiedzialni pozostali mieszkańcy
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
Zapowiedzi przedślubne: 2. Monika Stróżyk Krasiejów i Dawid Dreja Kolonowskie.
——–—–—–———–—–—–———–————–——–—–——–—–——–——–—
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

