Porządek Nabożeństw
od 04.09. do 11.09.2011 r.
Niedziela 04.09. XXIII zwykła
7:30
Für + Bruder Karol Kandziora anlässlich des I. Todestags, ++ Eltern Albina
u. Jerzy Kandziora u. ++ aus der Verwandtschaft Świerc u. Kandziora
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Dziękczynna Msza Św. Dożynkowa
15:00
Nieszpory z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego
18:00
Przez wst. NSMP z podz. Za odebrane łaski, z prośbą dalsze, opiekę i zdrowie
w rodzinie Swoboda Rajmund, w rodzinach synów: Krzysztofa i Piotra oraz
o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Anny
Poniedziałek 05.09. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
7:00
Za + Gerharda Krupka 30 dzień po śmierci.
Wtorek 06.09
18:00
Za + męża ojca dziadka Herberta Kania z ok. ur. oraz w rocznicę śmierci, jego
rodziców Martę i Stanisława + ojca Alfreda Steinert + z pokrew. Kania Steinert
Dryś Fiedler.
Środa 07.09.
17:00
Za + Annę Romańczuk – zam. od sąsiadów.
Czwartek 08.09. Narodzenie NMP
8:00
Za żyjących i ++ członków Żywego Różańca
15:00
Do Op. Bożej przez wst. MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
błogosł. zdrowie dla Anny Machnik z ok. 70 r. urodzin.
18:00
Za + męża Ryszarda ojca Alfreda teścia Wincentego + z pokrew.
Piątek 09.09.
7:30
Różaniec za młode pokolenie.
18:00
Za + męża i ojca Marcina 6 r. śmierci teścia Gerharda braci Edwarda i Franciszka
dziadków i wszystkich ++ z pokrew.
Sobota 10.09.
8:00
Do Miłosierdzia Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. i dary
Ducha Św. z ok. 18 r. urodzin Rafała oraz za ++ dziadków Józef Rossa i Jan Obst.
17:00
18:00

Nabożeństwo Maryjne.
Przez wstawiennictwo MBNP i św. Kamila z prośbą o zdr. i pomyślny przebieg
leczenia dla chrześnicy Paulinki.

Niedziela 11.09. XXIV zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung als Dank u. Bitte um Gottes Segen u. weiteren Schutz für
Anna u. Karol
10:00
Za + męża i dziadka Gottfrieda Hornik z ok. ur. rodziców teściów oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
Za Parafian

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do dobra, więc coraz rzadziej można usłyszeć z jego ust słowo: dziękuję. To normalne że żyję, że jestem zdrowy, że mam pracę, że jest chleb na stole...
Nie dziękuję Bogu i nie dziękuję ludziom. Czuję się samowystarczalny i niezależny! Czasem tylko czuję dziwny niepokój wewnętrzny, gdy nagle obok mnie ktoś zachoruje, ktoś umiera, traci
pracę...
Człowiek równie łatwo przyzwyczaja się do zła. Więc zło nie
robi na nim wrażenia, wulgaryzmy nie drażnią uszu, wiele zła
znajduje w chrześcijańskich rozmowach nawet usprawiedliwienie.
Mamy różne kodeksy zasad i norm moralnych w zależności od
partnera rozmowy. Kradzież jest tylko „zorganizowaniem”, rozwód
– „rozwiązaniem problemu i prawem do osobistego szczęścia”;
oszukiwanie – „życiową zaradnością”; uczciwość – „życiową słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca już nie jest pracą...
Tymczasem Chrystus mówi dziś w Ewangelii: „Gdy brat twój
zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...”. Więc
trzeba budzić sumienia!... Czy jednak świadomi własnej słabości i
grzeszności możemy upominać innych? Tak. Możemy i musimy w
imię chrześcijańskiej odpowiedzialności za zbawienie bliźniego,
zawsze jednak pamiętając słowa Apostoła: „Bracia, nikomu nie
bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. Trzeba czynić prawdę
w miłości… Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku
umocnieniu, uratowaniu, dla zbawienia.
Czasem będą to trudne słowa prawdy, czasem w odpowiedzi
usłyszymy: „Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą!
Ja poniosę konsekwencje!” Czy na pewno? Z tym ostatnim zgodzić
się nie możemy. Wszyscy poniesiemy konsekwencje. Bo jako
chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połączone: albo wzrastamy
wspólnie ku świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie w dół…

PODZIĘKOWANIA
W mijającym tygodniu zakończyły się wakacje i rozpoczął się nowy rok szkolny
i katechetyczny. Powróćmy jeszcze na chwilę do „Wakacji z Bogiem”, które zakończyły
się 28 lipca br. W ramach tych zajęć przeprowadzono cztery spotkania w salce, których
tematem przewodnim była PRACA. Odbyły się również cztery wycieczki, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem dzieci opiekunów. W zajęciach i wycieczkach uczestniczyło od 40 do 50 dzieci.
W imieniu dzieci i ich rodziców Zarząd Parafialnego Caritas składa serdeczne
podziękowania swoim członkom i wolontariuszom za poświęcony czas i nie mały trud
włożony do przygotowania i prowadzenia zajęć i wycieczek. Dziękujemy Paniom: Alinie
Sandorskiej, Halinie Stasiak, Marii Poloczek, Krystynie Rokita, Marii Mańczyk, Alicji
Feliks oraz Panu Romanowi Sandorskiemu; Paniom z kuchni za smaczne śniadania:
Marii Ebelt, Elżbiecie Mikoszek, Reginie Piechota, Urszuli Ozimek, Gizeli Lebioda,
Łucji Deptała oraz Paniom, które piekły ciasta i darowały produkty do przygotowania
śniadania. Składamy również podziękowania: Gminie Kolonowskie, Bankowi Spółdzielczemu w Kolonowskiem; firmom: Eltete, Pamas, Kolb i Panu Konradowi Wacławczyk
za wsparcie finansowe oraz Aptece i sklepowi Urwis za ofiarowane gadżety. Dziękujemy
też Panom Józefowi i Adrianowi Smykała za bezpieczny dowóz dzieci.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!
Sygnał
Po okropnej burzy biedny rozbitek dryfując uczepiony do resztek swej łodzi dotarł
do plaży małej, pustynnej wysepki. Wyspa ta to było w zasadzie trochę niegościnnych
i suchych skał.
Rozbitek zaczął usilnie prosić Boga, by go wybawił. Każdego dnia obserwował
linię horyzontu w oczekiwaniu na pomoc, ale nikt z nią nie spieszył.
Po kilku dniach poczynił pewne przygotowania. Z niemałym wysiłkiem skonstruował narzędzia do uprawy ziemi oraz do polowania. W pocie czoła wzniecił ogień,
zbudował szałas, by chronił go przed burzą.
Upłynęło kilka miesięcy. Rozbitek nie przestawał się modlić, ale żaden statek nie
pokazywał się na horyzoncie.
Pewnego dnia niespodziewanie wiatr powiał na ogień i płomienie musnęły maty.
W mgnieniu oka wszystko się zapaliło. Chmury gęstego dymu wznosiły się w niebo.
Wielomiesięczna praca w krótkiej chwili obróciła się w niewielką kupkę popiołu.
Rozbitek, który usiłował cokolwiek ocalić, rzucił się na ziemię, wylewając łzy
w piasek.
– Panie Boże, dlaczego? Dlaczego właśnie tak się stało?
Kilka godzin później duży statek przybił w pobliże wyspy. Ratownicy przypłynęli
szalupą, aby zabrać rozbitka.
– Skąd dowiedzieliście się, że tu jestem? – spytał rozbitek z niedowierzaniem.
– Widzieliśmy sygnały dymne – odpowiedzieli.

36/2011
Dzisiaj obchodzimy XXIII niedzielę zwykłą. Dziękujemy za tegoroczne plony. Dziękujemy
Bogu za chleb powszedni i Eucharystyczny. Prosimy, aby nikomu chleba nie brakowało. Kolekta
na cele kurii i seminarium.
Podczas Mszy św. o 10.00 błogosławieństwo tornistrów dzieci idących po raz pierwszy do szkoły.
Nieszpory o godz. 15.00. Sakrament chrztu zostanie udzielony dzieciom:
Lenie Annie Świerczok.
Markowi Franciszkowi Czupała.
Bóg zapłać za udział w pielgrzymowaniu pieszym i autobusowym na Górę św. Anny. Za modlitwę i świadectwo wiary Bóg zapłać!
W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.
W czwartek święto Narodzenia NMP. Błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny obchody Podwyższenia Krzyża św.
W sobotę o godz. 11.00 zapraszam młodzież na wycieczkę rowerową po okolicach
Kolonowskiego. Zbiórka przy plebanii.
W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjnym w Opolu pielgrzymka złotych i srebrnych jubilatów małżeńskich. W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
Caritas Parafialny informuje, że żywność dostarczona z Banku Żywności będzie wydawana 06.09.
(wtorek) od godz. 9:00 do 12:00 i od 15:00 do 18:00 oraz 07.09 (środa) od godz. 15:00 do 18:00.
Prosimy przynieść ze sobą dowód osobisty.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Ploch z Grodziska i Grzegorz Grabowski z Kolonowskiego (zap. III)
Spotkania: dzisiaj o 19.00 w ogrodzie plebanii, nadzwyczajni szafarze komunii św.; środa o 19.00
Rodzina Kolpinga.; sobota o 9.30 ministranci i Marianki; sobota o 10.00 kandydaci na ministrantów.
Zarząd DFK organizuje dla wszystkich chętnych wyjazd na pielgrzymkę Narodów do Zlatych
Hor. Wyjazd sobota 17 września, o godz. 7.00. Koszt 25 zł. Zapisy do 15.09. u p. Elżbiety Ullmann tel. 77 4611462.
Spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI w Berlinie. 22 września 2011 r. Stadion Olimpijski
godz. 18.30. Organizatorem wyjazdu jest kuria diecezjalna. Wyjazd jednodniowy. Koszt 100 zł.
Zapisy do niedzieli 18 września 2011 r. w zakrystii. Podajemy imię nazwisko, adres, nr. Pesel.
Składam gorące podziękowania za modlitwy, każdą pomoc, życzliwość, dobre słowo, ofiary. Dziękujemy pani Marii Luczyk oraz osobom pomagającym za przygotowanie ołtarza dożynkowego.
Prośba, aby dzieci koszyczki z owocami zabrały do swoich domów i przy obiedzie rodzina darami
podzieliła się.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: Reginie Kosytorz, Marii Bednorz,
Annie Machnik i Urszuli Żurek, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowej: Karinę Mocny, Alicję Michen,
Agnieszkę Świerc i Alinę Sandorską. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

