Porządek Nabożeństw
od 07.08. do 14.08.2011 r.
Niedziela 07.08. XIX zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Maria Hilf als Bitte um Gesundheit Gottes
Schutz in der Familie Maria Kruk und um Gottes Segen in den Familien der Kinder.
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i wytrwałość w powołaniu dla s. Celestyny (Eweliny Mańczyk) z ok.złożenia ślubów wieczystych.
15:00
Nabożeństwo nieszporów z udzieleniem s. chrztu św.
18:00
Za + męża, ojca i dziadka Adolfa w r. ur., ++ rodz. Augustyna i Martę, Antoniego
i Annę, siostrę Elżbietę, ++ szwagrów Krzysztofa, Huberta, Gerharda i Ryszarda, +
Mateusza oraz ++ dziadków.
Poniedziałek 08.08. św. Dominika, prezb. wsp.
7:00
O bł. Boże i opiekę w rodzinie
Wtorek 09.08 św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m., patronki Europy, św.
18:00
Za + ojca, jego rodziców oraz braci Jana i Karola.
Środa 10.08. św. Wawrzyńca, diakona i m., św.
7:00
Za ++ rodziców, Johannę i Kleofasa Schulz, Paulinę i Johanna Ludwig, 3 braci, bratową oraz za ++ z rodzin Schulz i Ludwig
Czwartek 11.08. św. Klary, dz., wsp.
18:00
Za + syna Pawła Mańczyk z ok. ur.
Piątek 12.08.
18:00
Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, rodziców Marię i Teodora, brata Pawła oraz za
++ z pokr.
Sobota 13.08.
8:00
Za + męża Eryka, jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję, rodziców Gertrudę i Karola, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda i Ernesta oraz za
++ z pokr. z obu stron
12:00
Msza św. ślubna Ewy Kaczmarczyk (z d. Poloczek) i Mateusza Kaczmarczyk
18:00

19:00

Za + ciotkę Klarę Richter z ok. ur., ++ dziadków Michała i Marię Adamczyk, poległego wujka, ++ wujowstwo Franciszkę i Richarda Skop, Wandę i Tomasza Adamczyk,
++ ciotki Elżbietę Nawrocką, Renatę Adamczyk, Helenę Adamczyk, + kuzyna Józefa
Adamczyk
Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela 14.08. XX zwykła
7:30
Für ++ Eltern Emilia u. Rudolf Jarzombek zum Todestag u. für alle ++ in den Familien
Jarzombek, Ziaja, Przybyła u. Kurek
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Najwyższego Kapłana z podz. za 8 lat posługi w naszej Parafii, prosząc o dalsze
Boże bł. i zdrowie w pracy na Misjach dla naszego ks. Proboszcza
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + teściową Janinę, jej córkę Elfrydę, ++ rodziców Jana i Franciszkę, brat Alojzego
oraz za ++ z pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Czemu zwątpiłeś, małej wiary?
Spektakularny cud kroczenia po wodzie wydaje się być co najmniej niezrozumiały. Jezus idący po wodzie jest dla walczących z silnym wiatrem i wzburzonymi
falami uczniów zjawą, przeraża ich. Oni,
znający się przecież na swoim rzemiośle,
nie mogą sobie poradzić z łodzią, a oto Jezus kroczy sobie po wzburzonych falach
jeziora, jak po najlepszej drodze. Jakby nie
było burzy i silnego wiatru, jakby te żywioły nie miały nad nim żadnej władzy. Bo
i nie mają!
Czy w naszym życiu nie jest często
tak, że nie umiemy sobie poradzić z dobrze
nam znanymi sprawami, że życie nas po
prostu przerasta, że jest ponad nasze siły?
Borykamy się i szarpiemy i nic nam nie wychodzi. To, co powinno być dla
nas znane i swojskie staje się nagle obce i wrogie. I wtedy przychodzi Jezus, a my traktujemy go jak zjawę, jak ducha, jak nierealną postać. I kiedy jak do uczniów w łodzi - Jezus mówi: „Ja jestem. Nie bójcie się”, nie dowierzamy i jak Piotr próbujemy zweryfikować te słowa, jak Piotr próbujemy maszerować po wodzie i jak Piotr toniemy, bo brak nam wiary…
Zdarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii przestaje być niezrozumiałe i jedynie spektakularne, jeśli spojrzymy nań z innej perspektywy. Jezus,
chce nam -tak jak i swoim uczniom - pokazać, że On jest Panem świata,
Panem materii, Panem wszystkich żywiołów i Panem naszego życia. Chce
nas zapewnić, że tam gdzie my nie umiemy sobie poradzić i gdzie nasze
wysiłki są daremne lub nieskuteczne, On potrafi dokonać rzeczy niezwykłych. Chce nas upewnić, że nie jest jedynie zjawą ani duchem, że wchodząc w nasze życie nie chce nas straszyć i przerażać, ale pomóc i uciszyć
wszystkie burze i wszystkie niepokoje…

Wybór
Pewien człowiek wiecznie czuł się przygnębiony trudnościami życia. Pewnego razu poskarżył się znanemu mistrzowi życia duchowego.
– Nie mogę tak dłużej! Życie stało się nie do zniesienia.
Mistrz wziął garść popiołu, wrzucił do szklanki z kryształowo czystą wodą do picia, która stała przed nim, i rzekł:
– To są twoje cierpienia.
Woda w szklance zabrudziła się i zmętniała. Mistrz wylał ją.
Mistrz wziął garść popiołu, tak jak poprzednim razem, i rzucił
w morze.
W jednej chwili popiół rozproszył się w morzu, a woda morska pozostała tak samo czysta jak przedtem.
– Widzisz? – zapytał mistrz. – Każdego dnia musisz zdecydować,
czy masz być szklanką wody, czy morzem.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
W jakim sensie Kościół jest święty?
Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg;
Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty ożywia go miłością. W nim została złożona cała pełnia zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego członka
Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności. Kościół zalicza do swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników. Świętość Kościoła jest źródłem uświęcenia swoich synów,
którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia.
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Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory z udzieleniem sakramentu chrztu św. o godz. 15:00.
Dziś można zyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami.
S. Celestyna, która 2 sierpnia złożyła uroczystą profesję zakonną, dzieli się
z nami swoimi przeżyciami.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii i WSD, a w następną niedzielę zbiórka na głodujących w Somalii.
We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy
W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Uroczystość Wniebowzięcia
NMP z obchodami kalwaryjskimi.
W sobotę o godz. 19:00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

W niedzielę (14.08.) PRD zaprasza na Mszę św. dziękczynną w int. Ks. Proboszcza o godz. 10:00, a następnie do ogrodu (w razie niepogody do salki) na
dobry poczęstunek.
W imieniu strumienia nyskiego Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie i ugoszczenie pielgrzymów. Bóg
zapłać!
Zapisy na pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 27.08. w sobotę
u p. M. Baron tel. 774631813.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Barbara Swoboda z Kolonowskiego i Janusz Grad z Woli Rafałowskiej (zap. III), Magdalena Przywara z Boronowa i Andrzej Czupała z Kolonowskiego (zap. II), Małgorzata Dudarewicz (z d. Bartocha) i Adam Dudarewicz (zap. II), Anna Ganschinietz z Kolonowskiego i Krzysztof Opszański z Zawadzkiego (zap. II)
Do nabycia: Gość Niedzielny

Dlaczego Kościół nazywamy katolickim?
Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ jest w nim
obecny Chrystus. „Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny” (Św. Ignacy Antiocheński). Kościół głosi całość wiary; nosi
w sobie i rozdziela pełnię środków zbawienia; i jest posłany do wszystkich narodów, zwraca się do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie czasy i kultury.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Drzymała
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Gabrielę Kołodziej,
Barbarę Laski, Marię Werner i Gizelę Brolik. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

