Porządek Nabożeństw
od 18.07. do 25.07.2010 r.
Niedziela 18.07. XVI Zwykła
7:30
……………………………………………(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów, + brata Stefana, ++ szwagrów
Rudolfa i Józefa oraz jego + syna Zygfryda
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + matkę Emilię Jarzombek w I r. śm. oraz za + ojca Rudolfa
Poniedziałek 19.07.
7:00
Za ++ rodziców Jana i Annę z ok. ur. oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie
i w rodzinie córki
Wtorek 20.07. bł. Czesława, prezb., patrona diecezji, wsp
18:00
Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Józefa Steinert, męża
Józefa Leja, Beatę Leja, brata Gerharda, siostrę Rogera, Albinę Steinert, Pawła
Bronek oraz za ++ z pokr. Leja, Steinert i Drzymała
Środa 21.07.
7:00
Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie
w rodzinie oraz za + męża z ok. ur.
Czwartek 22.07. św. Marii Magdaleny, wsp.
18:00
Za + męża, ojca Krystiana w 6 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Patryka,
szwagra Edwarda oraz ++ z pokr. z obu stron
Piątek 23.07. św. Brygidy, zak., patronki Europy, św.
17:30
Różaniec w intencji dzieci i młodzieży
18:00
Za + męża, ojca i dziadka w r. śm., jego ojca, rodziców, brata, wnuka, dziadków oraz dusze w czyśćcu cierp.
Sobota 24.07. św. Kingi, dz., wsp.
8:00
Za + matkę Martę Machnik w 10 r. śm., ojca Piotra, rodziców Annę i Andrzeja
Ochmann, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierp.
8:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Do Anioła Stróża za roczne dziecko Błażeja Kupke oraz o bł. Boże w rodzinie

Niedziela 25.07. XVII Zwykła
7:30
……………………………………………(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + syna Pawła Mańczyk w m-c po śm.
17:15
Nabożeństwo nieszporów i błogosławieństwo pojazdów
18:00
Za + syna Waldemara z ok. ur., ++ rodziców, siostrę, 3 braci, teściów, 2 szwagierki, bratową, 3 szwagrów oraz ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
29(869) 18.07.2010 – 25.07.2010
„…troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego…”
Stare polskie przysłowie mówi: „Gość w dom,
Bóg w dom”. Ogólnie biorąc wyraża ono przekonanie, że udzielając gościny drugiemu człowiekowi, możemy sobie wyjednać Boże błogosławieństwo. Ewangelia dzisiejszej niedzieli sugeruje jednak, że przysłowie to może mieć również sens bardziej dosłowny. Jezus odwiedził Martę i Marię
w Betanii. Bóg przyszedł do wiejskiej osady
w ludzkiej postaci, ale w sensie zupełnie dosłownym: jako Słowo Wcielone.
Dwie ewangeliczne siostry Marta i Maria zachowują się wprawdzie różnie, ale chyba żadna z nich nie jest jeszcze w pełni świadoma, że to Bóg
przyszedł do nich w gościnę. Chrystus sugeruje, że w porównaniu z Martą
Maria obrała lepszą cząstkę. Na czym polega różnica? Przy pobieżnej lekturze tej przypowieści jesteśmy skłonni przyznać rację Marcie, która „uwijała
się koło rozmaitych posług”, podczas gdy Maria nic nie robiła, tylko „siadła
u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”. Powiedzmy sobie szczerze:
pretensje Marty byłyby w pełni uzasadnione, gdyby do ich domu przyszedł
jakiś zwykły człowiek. Tymczasem pod ludzką postacią Jezusa przyszedł do
nich Chrystus – Mesjasz, Zbawiciel, Bóg. Oczywiście, obie siostry mogły
o tym jeszcze nie wiedzieć, ale tylko „siedząca u stóp Pana” i wsłuchana
w Jego słowa Maria miała szansę o tym się przekonać. Całkowicie pochłonięta pracą, „troszcząca się i niepokojąca o wiele” Marta, traciła tę szansę.
Nie przywiązując większej wagi do tego, co Chrystus miał im do powiedzenia narażała się na niebezpieczeństwo rozminięcia się z Bogiem, który zagościł pod jej dachem.
Ewangeliczna opowieść o Marcie i Marii przypomina w ten sposób, że
nawet najbardziej uczciwa praca może się stać przeszkodą do zbawienia,
jeżeli będzie nas „odciągać” od Chrystusa, od modlitwy, od słuchania słów
Pana…

Gwóźdź

29/2010

Pewnemu kupcowi udało się przeprowadzić na targu wspaniałą transakcję: sprzedał
wszystkie swoje towary, a jego pusta torba wypełniła się kawałkami złota i srebra.
Przez ostrożność chciał wrócić do domu przed zapadnięciem zmroku i dlatego postanowił niezwłocznie wybrać się w drogę. Przywiązał porządnie torbę do siodła swojego konia,
spiął ostrogi i galopem ruszył przed siebie.
Około południa zrobił przerwę w pewnym małym miasteczku. Stajenny, który zajął się
jego koniem, podtrzymując go za lejce, zauważył pewien niepokojący szczegół:
Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia nie ma jednego gwoździa!
Daj mi święty spokój – odrzekł kupiec – w ciągu sześciu wiorst, które mi pozostały, podkowie na pewno nic się nie stanie. Teraz nie mam czasu.
Po południu kupiec jeszcze raz się zatrzymał w pewnym zajeździe, gdzie kazał dać swojemu koniowi wiązkę owsa. Zajmujący się stajnią służący przyszedł do niego i powiedział:
Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia brakuje małej blaszki. Jeśli
chcesz, mogę ją przymocować.
Daj mi święty spokój – odpowiedział kupiec – zwierzęciu na pewno nic się nie stanie
w ciągu tych dwóch wiorst, które mi jeszcze zostały.
Wdrapał się na siodło i podążył dalej w drogę. Wkrótce się jednak zorientował, że koń
coraz bardziej utyka. Niebawem zaczął się słaniać. Nie trwało to długo. W końcu upadł i złamał sobie nogę. Nie wiedząc, co ma dalej robić, kupiec zdecydował się go pozostawić. Narzucił sobie na ramiona worek i poszedł przed siebie. Noc zastała go na drodze prowadzącej
przez niebezpieczny las. Tam napadło na kupca dwóch zbójów, którzy go ograbili. Poraniony
i zły dowlókł się o świcie do domu.
– To wszystko stało się z powodu tego przeklętego gwoździa! – powiedział.
Łańcuchy nie potrafią związać ze sobą małżeństwa. Jedynie nitki, setki cieniutkich nitek,
mogą połączyć małżonków na długie lata. Jedynie takie cienkie, „jakby nigdy nic” niteczki.
My jednak tak bardzo się zawsze spieszymy, że nie widzimy, jak rozrywamy niektóre z nich.
Aż do momentu, kiedy zaskoczy nas tragedia.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Dlaczego nie wolno zabijać?
Nie wolno zabijać, ponieważ każde ludzkie życie jest święte od momentu poczęcia aż do
śmierci, jako że osoba ludzka została stworzona jako taka na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego. Pozbawienie życia istoty ludzkiej przeciwstawia się bardzo poważnie godności osoby i świętości Stwórcy.
Czy człowiek ma prawo do obrony własnej?
Zakaz zabijania nie neguje prawa do pozbawienia agresora możliwości zadania ciosu.
Zgodna z prawem obrona własna jest ważnym obowiązkiem każdego, kto odpowiedzialny
jest za życie innych i dobro wspólne.
Co należy myśleć o aborcji?
Od momentu poczęcia dziecko ma prawo do życia. Aborcja bezpośrednia, czyli pojęta
jako cel lub środek, jest haniebną praktyką i ciężkim wykroczeniem przeciw prawu moralnemu. Kościół pod karą ekskomuniki potępia tę ohydna zbrodnię.
W jaki sposób należy traktować embrion?
Od momentu, w którym uważa się go za osobę, czyli od momentu poczęcia, embrion
jako całość winien być chroniony, otoczony opieką i leczonyjak każda inna osoba ludzka.

Dzisiaj obchodzimy XVI niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
W dniach 19 - 24 lipca na Górze św. Anny święto Młodzieży. Zapraszamy młodzież!
We wtorek Wspomnienie bł. Czesława, patrona diecezji.
W niedzielę przypada dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. Błogosławienie
pojazdów po nieszporach. Zachęca się do złożenia ofiary dla naszych misjonarzy
(1 grosz za każdy bezwypadkowo przejechany km.). Bóg zapłać!
W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny odpust ku czci św. Anny głównej patronki
diecezji opolskiej.
Zapisy na parafialną pieszą pielgrzymkę ( od 27 do 29.08 ) w zakrystii.
Parafialny Zespół Caritas organizuje 26.07.10r. Pielgrzymkę do Św. Anny
w Oleśnie. Zapisy w zakrystii do dnia 20.07.10r. Koszt wyjazdu 13-15 zł od osoby.
Zapraszamy dzieci i młodzież na wakacyjne zajęcia do salki w środy, a w czwartki
na wycieczki. W tym tygodniu w czwartek 22.07.10r. Wyjazd do pałacu w Pławniowicach. Cena 3 zł + 1,50 zł ubezpieczenie. Dzieci biorące udział w wycieczce
przynoszą do kościoła na poniedziałek i podpisane przez rodziców zgody i składają je w koszyczku na stoliku.
Serdeczne podziękowanie składamy panu Ewaldowi Rathmann za naprawę drzwi
w piwnicy na probostwie.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Sandra Stryczek z Kolonowskiego i Szymon Stryczek z Kolonowskiego (zap. III), Anna Woiczyk
z Spóroka i Tomasz Swoboda z Kolonowskiego (zap. I), Karolina Kolendowicz z Gostynia i Dariusz Cieśla z Kolonowskiego (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga Nieba oraz świece.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Cecylii Lempa
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia
na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Dorotę Buchacz, Edeltraudę Koloch, Katarzynę Bukało oraz Brygidę Gawlik. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

