Porządek Nabożeństw
Od 08.07. do 15.07.2012 r.
Niedziela 08.07. XIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + matkę Elżbietę, ++ zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, ++ rodziców Rozalię i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana,
++ pokr. z obu stron i dusze opuszczone
17:15 Nieszpory
18:00 O bł. Boże, o opiekę do Anioła Stróża dla rocznego dziecka Emilia Dudarewicz, o bł.
Boże w rodzinie
Poniedziałek 09.07.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. Maryi z podz. i prośbą o dalsze łaski i zdrowie w rodzinie oraz
za ++ synów Józefa i Rudolfa o wieczny odpoczynek
Wtorek 10.07.
18:00 Za + męża i ojca Józefa Świerc 7 r. śmierci, ++ pokr i dusze w czyśćcu cierpiące
Środa 11.07. św. Benedykta, patrona Europy, św.
8:00 Za + męża i ojca Henryka Knapik 2 r. śmierci, ++ jego rodziców Julię i Franciszka, brata
Romana, ojca Ignacego, szwagra Gerhata oraz ++ pokr.
Czwartek 12.07. św. Brunona, bp. i m, wsp.
18:00 ………………………………………………
Piątek 13.07. św. Andrzeja i Benedykta, p. wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + ojca Wincentego w r. śmierci, ++ matkę Martę, ich rodziców, rodzeństwo, dusze
opuszczone
20:00 Nabożeństwo fatimskie
Sobota 14.07.
8:00 ………………………………………………

———————————–————————————————–——————
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Za + żonę, rodzeństwo i teściów
Niedziela 15.07. XV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów
Jadwigę i Pawła, ++ pokr. i dusze w czyśćcu
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ ojców Gotfrieda i Konrada, Brata Andrzeja, dziadków z obu stron

Nasza Kolonowska
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Jezus udał się do swego rodzinnego miasta.
W swoim mieście Jezusa spotkała zniewaga. Oni
znali go od dziecka, a więc uważali, że znają Go lepiej
niż On ich. Jezus już jednak nie jest dzieckiem, lecz
dorosłym człowiekiem. Na dodatek okazało się, że gdy
„stał się Kimś”, nie był ani mile widziany, ani uznawany
wśród swoich.
Cóż mógł uczynić Jezus. Zdziwił się ich niedowiarstwu, potem odszedł i obchodził okoliczne miasta i wsie.
Często jest tak, że kogoś nie lubimy, nie
akceptujemy. Nawet wtedy, gdy tego kogoś nie
znamy. Jest takie przysłowie, że aby „kogoś poznać
trzeba zjeść z nim beczkę soli”. Musi upłynąć czas, aby
wzajemnie się poznać.
Spraw Panie Jezu, aby ludzie potrafili cieszyć się
z radości bliźnich. Niech nie zasmucają się przez
zazdrość, która przeobraża się w nienawiść i stanowi siłę
niezdrowej rywalizacji. Broń nas, Chryste przed myśleniem, że jestem lepszy niż inni.
Sentencja - św. Augustyn: Ciesz się, bo Bóg jest
cierpliwy i miłosierny. Jeżeli cieszysz się z miłosierdzia
Pana, niechaj tej radości równa się lęk przed sprawiedliwością Bożą.
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Opowiadanie
Kiedy bracia zakonni mieli znowu we dwóch wędrować po kraju, głosząc
kazania, już siwowłosy przełożony klasztoru dał każdej parze dobre
słowo na drogę. Do pierwszych dwóch braci powiedział: „Możecie
spotkać ludzi, którzy mówią w innym języku. Ale wszyscy zrozumieją wasz
uśmiech. I wasze przyjazne spojrzenie! I to, że nie zawahacie się ubrudzić
własnych rąk, jeśli ktoś będzie potrzebował waszej pomocy.
Idźcie i niech Duch Święty wam towarzyszy!” Do drugiej pary braci
powiedział: „Bieda w kraju trwa już długo i wielu ludzi, których spotkacie,
zada wam pytanie: Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my? Dlaczego zawsze
my? Nie próbujcie wcielać się wtedy w rolę kogoś, kto uważa, że przejrzał na
wylot wszystkie zależności. Powiedźcie lepiej skromnie, że nie znacie
odpowiedzi na to pytanie, ale powiedzcie również, że znacie kogoś, kto
zapewniał, że żadne cierpienia nie są bezcelowe. A Jego zapewnienia są prawdziwe, ponieważ przyszedł On z nieba. Idźcie więc i niech Duch Święty wam
towarzyszy”. Do trzeciej pary starzec, który ponosił odpowiedzialność za całą
wspólnotę, powiedział: „Nie dajcie się zwariować, jeśli chodzi o wartość
i godność życia. Pokażcie, że życie jest czymś drogocennym oraz że wierzycie
w to, iż raz przeobrażone nigdy już się ono nie skończy. A jeżeli jedni będą
uśmiechać się z niedowierzaniem, a inni zgorzkniali drwić, dodajcie bez
zdenerwowania: My naprawdę w to wierzymy, ponieważ Jezus Chrystus
powstał z martwych. Idźcie i niech Duch Święty wam towarzyszy!” Wreszcie
przed bramą czekało jeszcze tylko dwóch braci. Do nich przełożony klasztoru
powiedział, kładąc im ręce na ramionach: „Może się czasem zdarzyć, że ktoś
na was nakrzyczy, mając na myśli Kościół. Wtedy milczcie i pozwólcie
ludziom powiedzieć, jakie rozczarowania i jaka złość się w nich spiętrzyła.
A wreszcie uderzcie się w piersi i odpowiedzcie, że można to zrozumieć:
Wszyscy grzeszymy! Ale potem dodajcie tak samo wyraźnie: Kościół składa
się ze słabych ludzi, ale również w naszych czasach są świeci. Oprócz wielu
osób zobojętniałych żyje dużo takich, które szczerze i energicznie starają się
o doskonalenie siebie. Ponieważ jednak Bóg nie odbiera człowiekowi daru
wolnej woli, również w Kościele jest wiele grzechu i zawsze tak będzie.
A każdy, dla kogo Kościół jest domem Bożym albo kto chce się do niego
dostać, zostaje przyjęty ze swoimi błędami. Dotyczy to także każdego z nas
tutaj obecnych! Założyciel Kościoła, Jezus Chrystus, powiedział przecież:
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają!” Zapamiętajcie
zatem na zawsze i uczcie tego innych: w swej istocie ten „Kościół grzeszników” pozostanie na wieki święty, ponieważ w jego sercu znajduje się Ten,
który jest święty: Jezus Chrystus, nasz Pan i Brat”. I cichym głosem dodał
jeszcze: „Jemu trzeba opowiadać o wszystkim, jeśli komuś jeden dzień lub
całe życie wydaje się mozolne i za bardzo obciążone, przy Nim można wypocząć i nabrać sił. Idźcie więc i niech Duch Święty wam towarzyszy!”

Dzisiaj XIV zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na cele kurii i seminarium. Na
Mszy św. o godz. 10:00 gościmy chór z Czech.
———————————–————————————————–——————
W piątek o godz. 20:00 Nabożeństwo fatimskie (w zakrystii są jeszcze do nabycia śpiewniki fatimskie). O 17:30 różaniec za młode pokolenie.
———————————–————————————————–——————
Przyszła niedziela to XV zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na zakup opału na
zimę.
———————————–————————————————–——————
Bóg zapłać wszystkim zamawiającym intencje mszalne. Do końca roku jest jeszcze
wolnych 78 intencji.
———————————–————————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
———————————–————————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
———————————–————————————————–——————
Dziękujemy o. Mariuszowi, przełożonemu domu zakonnego ojców werbistów w Nysie,
za otwarte serce i pomoc duszpasterską w ciągu całego roku w naszej parafii. Bóg zapłać!
———————————–————————————————–——————
Zachęcamy młodzież do udziału w Święcie Młodzieży na Górze św. Anny. Szczegóły na
plakacie w gablotce.
W dniach 30.07. - 04.08. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Osoby chętne do podjęcia
trudu pielgrzymowania proszone są o zapisywanie się w kancelarii.
———————————–————————————————–——————
Parafialny Caritas organizuje w poniedziałek 30.07. pielgrzymkę do św. Anny w Oleśnie.
Zapisy w zakrystii.
———————————–————————————————–——————
+ + Odbyły się pogrzeby zmarłych parafian: śp. Zofii Patyk l. 77. śp. Elżbiety Mańczyk
l.83. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…+ +
———————————–————————————————–——————
W miesiącu lipcu, pragnę pielgrzymować do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.
Mam w planach przejść pieszo ok. 200 kilometrowy odcinek tego szlaku. Zapewniam, że
każdego dnia trud i modlitwy będę ofiarował w intencji naszej parafii. Również o pamięć
i wsparcie modlitewne proszę - ks. Piotr
———————————–————————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Marta Elżbieta Konieczko zam.
Kolonowskie i Piotr Łukasz Pytel zam. Krasiejów ( zap. II). Monika Justyna
Drzymała zam. Kolonowskie i Marcin Jan Puzik zam. Staniszcze Wlk. ( zap. II).
———————————–————————————————–——————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary i modlitwy. Za wspólne pielgrzymowanie do
Lichenia. Zespołowi Caritas za ogrom wykonanej pracy.
———————————–————————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Magdalenie Kampa składamy
jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
———————————–————————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Stefanię Biernat, Stefanię
Glik, Barbarę Strzyś i Marię Kaczmarczyk.
Pięknego i błogosławionego czasu niedzieli i tygodnia - życzymy!

