Porządek NaboŜeństw
od 24.07. do 31.07.2011 r.
Niedziela 24.07. XVII zwykła
7:30
Für + Norbert Lebioda (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + męŜa o ojca Krystiana z ok. 7 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Patryka oraz
++ z pokr.
17:15
Nieszpory
18:00
Za + syna Waldemara, rodziców, siostrę, 3 braci, teściów, 2 szwagierki, bratową,
szwagrów, siostrzeńca oraz ++ z rodziny
Poniedziałek 25.07. św. Jakuba, Ap., św.
18:00
Za ++ rodziców Marię i Karola Kazior, Heinza, Renatę Kazior, zięcia Gintra, Joannę i Pawła Wałaszek oraz ++ z rodzin Kazior, Ochmann, Wałaszek i Drzymała
Wtorek 26.07 św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny, gł. patronki diecezji, ur.
16:00
Do Op. BoŜej za wstaw. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 80 r. ur. i 55 lat poŜycia małŜeńskiego oraz
o zdrowie w rodzinach dzieci i wnuków
18:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian z Bendawic
Środa 27.07. św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny, wsp.
7:00
Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, brata Alfreda, ciotkę Marię,
szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. z obu stron
Czwartek 28.07.
18:00
Za + męŜa i ojca Józefa w 3 r. śm., ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokr.
Piątek 29.07. św. Marty, wsp.
17:30
RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy
18:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Maję Magdalenę Joszko i o bł. BoŜe w rodzinie
Sobota 30.07.
8:00
Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Szaton, brata Ryszarda, jego Ŝonę Helenę, męŜa
Eryka Walaszek, o. Krystiana oraz za ++ z pokr. Szaton, Walaszek i Piegsa

17:00
18:00

NaboŜeństwo ogólne z błogosławieństwem sakramentalnym
Za + syna Mateusza Zojonc w m-c po śm.

Niedziela 31.07. XVIII zwykła
7:30
Für + Norbert Lebioda einen Monat nach dem Tode u. ++ Eltern
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę ElŜbietę, szwagra Ernesta oraz ++ z pokr.
17:00
NaboŜeństwo z poświęceniem pojazdów
18:00
Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, ciotkę Albinę, szwagierkę
ElŜbietę, zięcia Krystiana, wnuka Patryka, 3 szwagró oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

30(921) 24.07.2011 – 31.07.2011
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.
Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Od kilku tygodni Chrystus naucza nas
w Ewangelii o Królestwie BoŜym. Dziś przyrównuje je między innymi do skarbu ukrytego
w ziemi i do perły, sugerując w ten sposób jego
wyjątkową wartość. Stawia jednocześnie dość
radykalne wymagania tym, którzy chcieliby je
zdobyć: «…sprzedał wszystko, co miał». Czy
nie jest to kolejna «poprzeczka nie do przeskoczenia» dla normalnego człowieka? Co znaczy
sprzedać wszystko, co się posiada aby nabyć
znaleziony, ukryty w ziemi skarb? Jezus nie
wymaga od nas na pewno rzeczy niemoŜliwych. Wie jednak, Ŝe tak łatwo przywiązujemy
się do banalnych rzeczy i spraw, które zamiast
pomóc w spotkaniu z Bogiem po prostu nam w nim przeszkadzają. Jezus
wie, Ŝe często ziemskim dobrom poświęcamy wiele, włącznie z naszymi
przekonaniami i prawdą, a jednocześnie dla dóbr wiecznych, dla Królestwa
BoŜego tak trudno jest nam poświęcić nawet odrobinę czasu w niedzielny
poranek…
Podstawowym jednak warunkiem nabycia skarbu jest jego znalezienie,
odkrycie, Ŝe jest to skarb, Ŝe warto temu wiele poświęcić, Ŝe warto coś za to
dać. Nie jest to moŜliwe u kogoś, kto do spraw wiary podchodzi jak do rutynowych czynności wynikających wyłącznie z rodzinnych tradycji czy dobrych przyzwyczajeń. A nie brakuje dziś takich katolików letnich, nijakich,
niedzielnych a nawet tylko świątecznych, albo tych, którzy określają siebie
absurdalnie: «jestem wierzący, ale niepraktykujący». Nie ma w nich przekonania, Ŝe Królestwo BoŜe to skarb, akceptują to jedynie tak na wszelki wypadek, gdyby to okazało się prawdą gwarantującą «zyski» w wieczności. Tylko
ktoś, kto dostrzegł wartość Królestwa BoŜego jest naprawdę zdolny poświęcić wiele, a nawet wszystko, dla tegoŜ niewątpliwego skarbu…

30/2011

Porządek adoracji
(sobota, 30 lipca)
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Opolska, Leśna, Prosta
DFK
Ks. Czerwionki, Topolowa
Stare i Nowe Osiedle
Haraszowskie
Bendawice i Kościuszki
Rodzina RóŜańcowa
Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna
ogólna z błogosławieństwem sakramentalnym

Kłębek wełny
Z okazji uroczystości związanych z przybyciem króla do stolicy dwór królewski hucznie świętował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary i ofiary
od poddanych. Wszystkie dary były bardzo wartościowe: bogato zdobiona broń,
srebrne kielichy, drogie płótna haftowane złotem.
Gdy orszak ofiarodawców juŜ się rozrzedzał, pojawiła się wiekowa wieśniaczka. Szła w cięŜkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce. W ciszy wyjęła z wiklinowego kosza podarunek starannie zawinięty w płótno.
Rozległ się wybuch śmiechu, gdy złoŜyła u stóp króla kłębek białej wełny.
Uzyskała ją od swoich dwóch owiec – całego jej dobytku, i uprzędła w czasie
długich zimowych wieczorów.
Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała
komnatę, odprowadzana pogardliwymi spojrzeniami, król dał znak, by rozpoczynać świętowanie.
Staruszka z trudem podjęta nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty znajdującej się w lasach królewskich, gdzie dotychczas tolerowano jej obecność.
Jednak teraz, gdy ujrzała swój dom, przestraszyła się panicznie. Chata była
okrąŜona przez Ŝołnierzy króla. Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między nimi białą wełnianą przędzę.
– Mój BoŜe – westchnęła ze ściśniętym sercem – mój dar obraził
króla... Teraz straŜe aresztują mnie i wtrącą do więzienia...
Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się i uprzejmie oznajmił:
– Moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą moŜe otoczyć
nić z waszego kłębka wełny, od tej chwili naleŜy do was.
Obwód jej nowej posiadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą, z jaką obdarowała.

Dzisiaj obchodzimy XVII niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
W poniedziałek święto św. Jakuba, Apostoła
We wtorek uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej
W piątek wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń
W następną sobotę i niedzielę na Górze św. Anny odpust ku czci św. Anny
Wyjazd na pielgrzymkę do Olesna w poniedziałek 25.07 o godz. 15:00 z parkingu spod kościoła. Koszt: 15-20 zł (w zaleŜności od ilości osób)
Serdeczne podziękowania składamy panu Janowi Mikoszek za zamontowanie
lampy w kuchni Caritasowej. Bóg zapłać!
StraŜacy z OSP Kolonowskie składają mieszkańcom serdeczne podziękowania za okazaną pomoc przy organizowanej zbiórce złomu. Łącznie zebrano 8200
kg złomu na kwotę 4510,00 zł.
Szczególne podziękowania naleŜą się Panom Herbertowi Świerczok i Grzegorzowi Grabowskiemu oraz firmie ZGKiM za bezpłatne udostępnienie transportu,
jak równieŜ Panu Janowi Musiał za skup zebranego złomu w atrakcyjnej cenie.
Naszym StraŜakom gratulujemy inicjatywy i składamy Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa Kaczmarczyk
(z d. Poloczek) z Prudnika i Mateusz Kaczmarczyk z Kolonowskiego
(zap. II) oraz Barbara Swoboda z Kolonowskiego i Janusz Grad z Woli
Rafałowskiej (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite
Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Niewiak,
p. Joachimowi Konieczko i p. Danieli Mielczarek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. RóŜanej: Dorotę Feliks, Jadwigę Gawlik, Marię Lipok i Marię Glegoła. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

