Porządek Nabożeństw
Od 22.07. do 29.07.2012 r.
Niedziela 22.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann u. Vater Krystian anlässlich des 8. Todestages, Schwiegervater Michał, Patenkind Patryk, Schwager Edward u. ++ aus der Verwandtschaft beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
17:15 Nieszpory - Chrzest: Jan Franciszek Budny
18:00 Za + syna Waldemara, rodziców, rodzeństwo, + zięcia Jacka, ++ teściów oraz ++ z pokr.
z obu stron
Poniedziałek 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, św.
8:00 Do Bożej Op. za wstaw. MBNP i NSM z podz. i prośbą o dalszą opiekę z ok. ur. oraz
za ++ rodziców Martę i Piotra, Annę i Andrzeja, ich ++ rodzeństwo, ++ dziadków, + Urszulę
i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 24.07. św Kingi, dziewicy, wsp.
18:00 Za + męża i ojca Huberta Lamich, ++ teściów Marię i Pawła, ++ rodziców Annę i Antoniego
Smandzich, szwagierki Helenę i Małgorzatę, siostrę Elżbietę, szwagrów Wiktora, Adolfa,
Gerharda oraz z dziadków z obu stron
Środa 25.07. św. Jakuba, Apostoła, św.
18:00 Do Bożej Op. przez NSM z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 80 r. ur. Oraz intencjach całej rodziny
Czwartek 26.07. św. Anny, matki NMP, gł. patronki diecezji, ur.
18:00 Za ++ i żyjących mieszkańców Bendawic
Piątek 27.07. św. Joachima, ojca NMP, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, brata Alfreda, ciotkę Marię, szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr.
Sobota 28.07.
8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Szaton, brata Ryszarda, jego żonę Helenę, męża Eryka
Walaszek, o. Krystiana oraz ++ z pokr. Szaton, Walaszek i Piegsa
14:00 Msza św. ślubna Jadwigi Demarczyk i Piotra Zuber

—————————–——————————————–——————
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę i zdrowie za roczne dziecko Marka Czupałę oraz int.
rodziców i rodziców chrzestnych
Niedziela 29.07. XVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………..…………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę i zdrowie za roczne dziecko Lenę Świerczok oraz w int.
rodziców i rodziców chrzestnych
17:00 Nieszpory z błogosławieństwem pojazdów
18:00 O opiekę MB i światło Ducha Św. w 18r. ur. syna Jakuba

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

30(973) 22.07.2012 – 29.07.2012

Wejdź na pustynię
Wakacje to piękna okazja, aby
pogłębiać swoje życie duchowe.
Pustynia, miejsce osobne, to
szczególna przestrzeń spotkania
z Bogiem. To miejsce walki o Boga
w sobie. Taką pustynię musimy
zorganizować sobie sami, abyśmy
się nie zagubili. Szczególnie my,
żyjący w tym dziwnym świecie,
zabiegani, nerwowi. Często nie
zauważamy żyjących z nami, obok
nas naszych najbliższych. Zabieganie i hałas jest tak naprawdę często
tylko pretekstem, aby pod tą
powierzchnią ukryć swoje zagubienie, samotność i wszystkie obawy i lęki. Jest tarczą ochronną, którą
musimy rozbić, choć ten proces jest na pewno bolesny i niełatwy.
Pustynia w ewangelicznym znaczeniu tego słowa tak naprawdę jest
darem, którego wartości często nie dostrzegamy albo dostrzegamy
za późno. Dlatego każdego dnia, będąc na wakacjach lub pracując
znajdźmy miejsce i czas, które będą przestrzenią spotkania i rozmowy z Bogiem. On czeka na nas w pięknie stworzonego świata
a przede wszystkim w sercu drugiego człowieka, on zaprasza nas
na pustynię.
Sentencja: Św. Jan od Krzyża: Bóg, aby kochać duszę, nie
patrzy na jej wielkość, ale na jej pokorę.

30/2012

Sposób widzenia spraw
Mędrzec odwiedził pewną kobietę, która nie przestając nawet na
moment uskarżać się i płakać, przez wszystkich we wsi nazywana była
Wieczną Płaczką. Spytał ją zatem, co stanowi powód jej tak wielkiej
zgryzoty, że ustawicznie musi ronić łzy.
– Mam dwie córki – wyjaśniła łkając. – Kocham je nad życie. Starsza
robi parasole, a młodsza sandały. Ale w słoneczne dni, moja starsza
córka nie ma zbytu na swoje parasole, co mnie tak bardzo przygnębia,
że nie mogę się powstrzymać od łez. Natomiast kiedy pada deszcz,
moja młodsza córka nie ma chętnych na sandały i to doprowadza mnie
do rozpaczy. Nigdy nie jest dobrze, zawsze tylko niekorzystne okoliczności i straty. Dlatego moje troski i żale nie mają końca.
– Nie w tym leży cały kłopot. Twój problem stanowi sposób widzenia
spraw – odrzekł mędrzec. – Co byś powiedziała na to, by podczas pięknej pogody cieszyć się z tego, że twoja młodsza córka może sprzedawać sandały, zaś podczas deszczu z tego, że teraz twoja druga córka
sprzedaje parasole. W ten sposób będziesz miała zawsze powód do
radości.
Przemiana, jaka się stopniowo w niej dokonała, wprawiła sąsiadów
w niemałe zdumienie. Wkrótce też przemianowali ją oni z Wiecznej
Płaczki na Wesołą Kumoszkę i już tylko tak ją nazywali.
—————————–——————————————–——————

UŚMIECH TYGODNIA
Człowiek pyta Stwórcę:
– Co znaczy dla Ciebie, Panie, miliard lat?
– To jak jedna minuta, mój synu.
– Och! A... hm... miliard euro?
– To dla mnie jak jedno euro, drogie dziecko.
– A zatem – pyta człowiek, coraz bardziej zaintrygowany – czy mógłbyś mi, Panie, podarować zaledwie jedno euro?
– Oczywiście, poczekaj minutę.
Największym nieszczęściem w życiu rabina Moryca było to, iż jego
syn został chrześcijaninem. Po śmierci Bóg przyjmuje rabina w niebie.
– Nie zasługuję na niebo – tłumaczy rabin. – Mój syn stał się chrześcijaninem.
– Porzuć obawy – uspokaja go Ojciec Niebieski. – Doskonale cię rozumiem, Mój zrobił to samo.

Dzisiaj XVI niedziela zwykła. Nieszpory i chrzest św. o godz. 17:15. Kolekta na cele parafii.
—————————–——————————————–——————
W piątek o 17:30 różaniec za młode pokolenie.
—————————–——————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
—————————–——————————————–——————
W czwartek przypada uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji
opolskiej. W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny odpust ku czci św. Anny.
—————————–——————————————–——————
W następną niedzielę po nieszporach o godz. 17:00 błogosławieństwo pojazdów. Jak co roku chcemy z tej okazji zbierać ofiary dla naszych misjonarzy 1gr. za każdy bezwypadkowo przejechany km. Bóg zapłać!
—————————–——————————————–——————
W dniach 30.07. - 04.08. odbędzie się pielgrzymka z Opola na Jasną Górę.
01.08. będziemy w naszej parafii gościć pielgrzymów - prosimy o przygotowanie noclegów. Szczegółowe informacje za tydzień.
—————————–——————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—————————–——————————————–——————
Parafialny Caritas organizuje w poniedziałek 30.07. pielgrzymkę do św.
Anny w Oleśnie. Zapisy w zakrystii. Są jeszcze wolne miejsca!
—————————–——————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Magdalena Maria Kołodziej, zam. Kolonowskie i Piotr Ziemowit Mrozik, zam. Krapkowice
(zap. I); Martyna Maria Ptok, zam. Kolonowskie i Paweł Stefan
Klyszcz, zam. Kadłub (zap. I).
—————————–——————————————–——————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary i modlitwy.
—————————–——————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Krystynie Ochman,
p. Cecylii Lempa, p. Annie Niewiak, p. Joachimowi Konieczko i p. Danieli Mielczarek składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—————————–——————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Violettę
Markowską, Magdalenę Wacławczyk, Kornelię Loch oraz Katarzynę Richter.
Pięknego i błogosławionego czasu niedzieli i tygodnia - życzymy!

