Porządek Nabożeństw
Od 24.06. do 01.07.2012 r.
Niedziela 24.06. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Wiktoria u. Karol, Schwestern Stefania u. Hildegarda, Brüder Wilhelm
u. Oswald, + Ehemann Jan, seine Eltern Barbara u. Stanisław u. Schwägerin Elżbieta
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O życie wieczne z Bogiem dla rodziców: Pauliny i Pawła Adelajdy i Wiktora, męża Pawła,
jego rodzeństwo i Bożą opiekę w rodzienie
17:00 Spotkanie w salce
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie w int. żony Magdaleny
Poniedziałek 25.06.
7:00 ………………………………………………………
Wtorek 26.06.
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Środa 27.06.
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc 1 r. śmierci
Czwartek 28.06. św. Ireneusza, bp. m., wsp.
12:00 Msza św. i ślub Magdalena Malcher i Damian Dziemba
18:00 Za + Annę Romańczuk z ok. urodzin, ++ rodziców Aleksandra i Władysławę, teściów
Antoniego i Agnieszkę, ++ pokr.
Piątek 29.06. św. Apostołów Piotra i Pawła, ur.
9:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego w int. uczniów i pracowników szkoły podstawowej
i gimnazjum
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + brata Norberta Lebioda 1 r. śmierci,++ rodziców Krystynę i Ernesta oraz ++ pokr.
Sobota 30.06.
13:00 Do Bożej Op. przez wst. Maryi z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdr.
w rodzinie z ok. 50 r. urodzin Joachima Swoboda oraz o bł. Boże w rodzinie córki

————————————————–——————————————————
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Przez wst. św. Piotra o zdr. bł. Boże dla wędkarzy PZW Kolonowskie i ich rodzin oraz
o radość wieczną dla zmarłych
Niedziela 01.07. XIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. i zdrowie dla
Leonarda z ok.40 r. urodzin oraz o zdrowie dla córki
15:00 chrzest Elena Maria Reiman
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Henryka 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Św. Jan był szczególnym darem Bożym nie
tylko dla rodziców, ale dla całego narodu
izraelskiego, a nawet dla wszystkich ludzi,
ponieważ miał przygotować drogę obiecanemu
Mesjaszowi. Rodzice Jana umieli na ten dar
czekać – ufając niezachwianie, że Bóg o nich
pamięta i dotrzymuje złożonego słowa – a potem
przyjąć go z wdzięcznością. Nie zatrzymali
jednak chłopca, jedynaka, tylko dla siebie, mimo
że byli w podeszłym wieku, ale pomogli mu odczytać jego powołanie, ukształtowali
go odpowiednio w domu, którego atmosfera była przesycona wiarą w Boga
i wypływającymi z niej zasadami moralnymi, i pozwolili mu odejść na pustynię, aby
nabrał ducha i podjął swoją misję.
Swoim przykładem Elżbieta i Zachariasz przypominają rodzicom, że dziecko nie
należy tylko do nich, że nie jest ich własnością, którą mogą dowolnie dysponować
i kierować w życiu według swoich upodobań i wygody. Przynależąc do swojej
rodziny, człowiek należy przede wszystkim do Boga i w jakiejś mierze do społeczności, w której przyszedł na świat i żyje. Ma prawo czerpać od ludzi to, co jest mu
potrzebne do życia, ale ma też względem nich pewne zadania do zrealizowania.
Również Bóg, od którego ostatecznie wszystko otrzymuje, oczekuje od niego współpracy w dziele zbawienia poprzez wypełnienie misji, jaką mu zleca. Uczestnicząc
w historii zbawienia wraz z najbliższymi i innymi ludźmi, biorąc od nich i dając od
siebie, człowiek żyje autentycznie, zaznaje radości i szczęścia, osiąga życie wieczne,
które jest jego spełnieniem. Skoncentrowanie się na sobie, nastawienie się wyłącznie
na korzystanie i użycie, dominujące w dzisiejszym świecie, nie jest najlepszą receptą
na życie, nie prowadzi do pełni, ale do pustki…
Wszystkim rozpoczynającym wakacje, życzę, aby to był czas błogosławiony,
piękny i bezpieczny. Wykorzystajmy dobrze ten czas dany na przez Boga. Niech nie
będzie miejsca na nudę. Pamiętajmy jednak, aby nie był to czas wakacji od Pana
Boga. Będąc w jakimkolwiek miejscu, pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. Codziennej
modlitwie. Rozważaniu Pisma św. Sakramencie pokuty. Może też o udziale w Mszy
św. w tygodniu.
Szczęść Boże
ks. Piotr
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To ja
Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę
i podarte dżinsy, tak jak wszyscy chłopcy w jego wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na obiad. Proboszcz, trochę nieufny zapytał go kiedyś,
po co tu przychodzi. Wiadomo, że w obecnych czasach istnieją ludzie, którzy
okradają również kościoły. Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.
Pomodlić się? Jak możesz modlić się tak szybko? Och! codziennie zjawiam
się w tym kościele w południe i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem
odchodzę. To maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha. W kilka
dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do
szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem
z innymi chorymi. Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku dniach, jego
pokój stał się miejscem spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla
każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w towarzystwie
pielęgniarki stanął przy łóżku chłopaka. Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale że pomimo to wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?. To
dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe. Pielęgniarka
przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe. O, tak! Przychodzi tu
codziennie i stając w drzwiach mówi: "Jim, to Ja, Jezus"- i odchodzi.
————————————————–——————————————————

Na wesoło:
Rodzeństwo złożone z sześciorga maluchów ostrożnie pokonuje
ulicę pod opieką mamy. Naraz odzywa się przechodząca tamtędy
kobieta: Ależ pani ma zbyt dużo dzieci! Wtedy matka wskazuje na swe
pociechy i odpowiada: Proszę wskazać, o które jest za dużo! Kobieta
umilkła. A liczna rodzinka podążyła dalej, w poczuciu szczęścia, że
wszyscy są razem.
Kobieta, która właśnie przekroczyła trzydziestkę, modli się tymi
słowami: „Panie, nigdy Cię o nic nie prosiłam dla siebie samej. Wiesz
dobrze, że również teraz nie mam zamiaru tego uczynić. Błagam cię
tylko o jedno: wybierz zięcia dla mojej matki!”.
Proszę księdza, czy atrament jest bardzo drogi? pyta ministrant
Nie, skądże! A dlaczego o to pytasz? No, bo kościelny robi awanturę, że
wylałem trochę na księdza ornat.
W młodym małżeństwie mąż prawie całą pensję oddawał żonie na
wydatki domowe. Aby pieniądze były racjonalnie wydawane, żona pod
koniec miesiąca przedstawiła listę swoich wydatków. Męża zastanowiła
jednak pozycja: „50 zł na cele religijne”. Zapytał więc żony, co to były za
cele. W odpowiedzi usłyszał: Nowy kapelusz dla mnie na Mszę.
w niedzielę.

Dzisiaj Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Nieszporów w kościele nie będzie, ale
zapraszamy do naszej salki katechetycznej, gdzie s. Celestyna Mańczyk z grupą swojej młodzieży z
Kamienia Śl. przedstawi spektakl „Różaniec Matki”. Początek o godz. 17:00. Kolekta na cele naszej
parafii.
Na Górze św. Anny pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców.
————————————————–——————————————————
W środę Msza św. o godz. 18:00.
————————————————–——————————————————
W czwartek przypada 40 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.
————————————————–——————————————————
W piątek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest to dzień pamięci w modlitwie o osobie Ojca
świętego. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. O godz. 9:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. O godz. 18:00 na zakończenie roku
szkolnego na Mszę św. zapraszam młodzież szkół średnich.
————————————————–——————————————————
W sobotę wyjazd o godz. 5:00 na pielgrzymkę do Lichenia. Nie będzie Mszy św. o godz. 8:00.
————————————————–——————————————————
Przyszła niedziela to XIII zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na cele kurii i seminarium.
————————————————–——————————————————
Okazja do spowiedzi św. na zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży w czwartek od 16:00
do 18:00.
————————————————–——————————————————
W kancelarii można zamawiać intencje mszalne na 2 połowę bieżącego roku (są jeszcze wolne intencje w miesiącu lipcu).
————————————————–——————————————————
Zaproszenia:
- święto młodzieży na Górze św. Anny: 16. - 21.07.
- błogosławieństwo pojazdów: 28.07.
- parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu: 30.07.
- pielgrzymka z Opola na Jasną Górę: 30.07 - 04.08.
- pielgrzymka na Górę św. Anny, na obchody Aniołów Stróżów: 24 - 27.08.
- gminne dożynki (w tym roku w naszej parafii): 16.09.
————————————————–——————————————————
Caritas parafialny w miesiącu lipcu organizuje dla dzieci „Wakacje z Bogiem”. Szczegóły zostaną
podane w przyszłym tygodniu. Gorąca prośba, aby zgłosili się chętni wolontariusze (starsza młodzież i
dorośli) do pomocy w prowadzeniu tych spotkań. Chętni proszeni o kontakt z p. Sabiną Owsiak tel. 77
4611 481
————————————————–——————————————————
W sierpniu planowana jest kolejna zbiórka złomu z przeznaczeniem na remont dachu.
————————————————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, książeczki Droga do nieba, śpiewniki fatimskie.
————————————————–——————————————————
Na stoliku, z tyłu kościoła są teksty Ewangelii. Proszę nie zabierać ich do domów, są przeznaczone do
czytania i rozważania w kościele.
————————————————–——————————————————
W lipcu i sierpniu poranna Msza św. w tygodniu, będzie o godz. 8:00.
————————————————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Edeltraudzie Termin, p. Elisabeth Spallek
oraz p. Marii Hornik składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
————————————————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Marzenę Richter oraz
z ul. Kościuszki: Danutę Radlańska, Mirelę Szmyt i Marię Zielonka. Bóg zapłać!
Stoczyłem piękną walkę. Bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem

