Porządek Nabożeństw
Od 12.08. do 19.08.2012 r.
Niedziela 12.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Maria zum Todestag, Vater Karl und Eltern, ++ Maria, Teodor, Bruder Paul u. ++
aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + syna Pawła Mańczyk z ok. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ ciocię Klarę Rychter z ok. urodzin, dziadków Michała i Marię Adamczyk, wujostwo Franciszkę i Richarda Skop, Wandę i Tomasza Adamczyk, ciocię Elżbietę Nawrocki, Renatę, Helę
Adamczyk, poległego wujka Teodora, ++ kuzynostwo
Poniedziałek 13.08.
19:00 ……………………………………..
20:00 Nabożeństwo fatimskie
Wtorek 14.08.. św. Maksymiliana Kolbe, prezb., m., wsp.
18:00 Za ++ rodziców Weronikę i Piotra, Jadwigę i Tomasza, siostry Marię, Edytę, Łucję, braci: Jana,
Wiktora, Gerharda, szwagra Walentego, ks. Franza Richter, ++ pokr i dusze opuszczone
Środa
7:00
7:30
9:30
10:00
18:00

15.08. Wniebowzięcie NMP, ur.
Różaniec
Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Za + żonę i matkę Annę Romańczuk 1 r. śmierci
Do Bożej Op. i NS Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i dary Ducha św.
w 17 r. ślubu Gabrieli i Bronisława

Czwartek 16.08. św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m., patronki Europy, św.
13:00 Msza św. i ślub: Magdalena Kołodziej i Piotr Mrozik
18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Leopolda i Alfreda, dziadków i pokr.
Piątek 17.08. św. Jacka, prezb., ur.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + + matkę w r. śmierci, ojca, brata, teścia i pokr.
Sobota
8:00
15:00
16:30
17:30
18:00

18.08.
Za ++matkę Katarzynę w r. śmierci, ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin Schatton i Szydłowski
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie z ok. 50 r. urodzin
Msza św. i ślub: Anna Bartoszek i Przemysław Milke
—–——————-————————–——————————————–——————
Nabożeństwo Maryjne
Za + męża Krzysztofa Zajonc w 15 r. śmierci, tragicznie + wnuka Mateusza, ++ Augustyna i Martę
Zajonc, Franciszkę i Jana Lisok, Alojzego i Franciszkę Mlynek, dziadków Bartłomieja i Emy Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta, dusze opuszczone

Niedziela 19.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Rose Smieskol zum Geburtstag, Vater Franz u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha św.
dla rocznego dziecka Floriana o bł. Boże w rodzinie Bugdol
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów, szwagra, pokr i dusze opuszczone

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.
Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich”– w naszym kręgu kulturowym
traktowany jest jako niezbędny warunek
życia i przeżycia. Zdobywany „w pocie
czoła”, kojarzył się zwykle raczej
z ludzkim wysiłkiem niż z darem niebios. A jednak życie nauczyło nas,
że modlitwa o „chleb nasz powszedni”
ma swój głęboki sens: przypomina,
że nawet w czysto biologicznym wymiarze życia jesteśmy zależni od Boga i Jego łaskawości. Już Ojcowie Kościoła
zauważyli, że przyjmując normalne pożywienie sprawiamy, że powoli przekształca się ono w nasze ciało, staje się naszym ciałem. Nie jest to jednak
pokarm, który daje życie wieczne. Bowiem gdy przyjmujemy ciało Chrystusa, rzecz ma się odwrotnie: to my przekształcamy się albo lepiej – wtapiamy
się w ciało Chrystusa, stajemy się do Niego podobni, stajemy się bardziej
Chrystusowi. W tym sensie przyjmowanie Ciała Pańskiego, czyli nasz możliwie pełny udział w Eucharystii, najskuteczniej wprowadza nas w tajemnicę
życia wiecznego. Chrystus dający nam swoje Ciało wzywa nas do naśladowania siebie w słowach św. Pawła: „Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus Was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze”. Każdy, kto te słowa traktuje serio
i stara się je zrealizować w życiu, wkracza na drogę świętości. Dobitnie,
w słowie i w życiu, wyraził to św. brat Albert Chmielowski: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest
jak On. Dawajmy siebie samych”.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Franciszek Salezy: Kochajcie wszystkich
z miłością, ale przyjaźnijcie się z tymi, którzy mogą pomóc wam w nabywaniu cnót.

33/2012

Marzenie:
Wczoraj wieczorem mój synek wyznał mi swoje dziecinne przewinienia.
Przyklęknąwszy na mych kolanach, modlił się, mając w oczach łzy:
"Drogi Panie Boże spraw, abym stał się takim mężczyzną jak Tatuś mądrym i silnym. Wiem, że możesz to uczynić!" Potem, kiedy usnął
uklęknąłem obok jego łóżeczka, wyznając me grzechy i modląc się
z opuszczoną głową: "O Boże, spraw, bym stał się takim dzieckiem, jakim jest mój Synek - czystym, niewinnym, szczerze ufającym Tobie".
Przekazywanie słowa:
Trochę o laniu wody. Posłużę się tu następującym przykładem: wyobraźmy sobie butelkę, chcemy do niej nalać wody (dużo wody) mamy jej całe wiadro, przechylając je gwałtownie nad butelką w najlepszym wypadku umyjemy podłogę natomiast w butelce wody nie przybędzie. Musimy
użyć narzędzi np. lejka lub łyżeczki (tylko skąd je wziąć). Możemy też
spróbować lać spokojnym wąskim strumieniem wtedy butelka szybko się
napełni a woda nie będzie rozlana. Podobnie jest z przekazywaniem słowa. Gdy robimy to szybko głośno i bezmyślnie np. w złości słowa nasze
nie trafiają do słuchającego. Możemy w przekazywaniu słowa użyć narzędzi: wszelkiego rodzaju mediów. Praktyka pokazała, że ten sposób
jest bardzo skuteczny, tyle że nie dla wszystkich dostępny. Trzecim sposobem jest przekazywanie wiedzy powoli i z przekonaniem. Jest to bardzo dobry sposób jednak jego skuteczność jest uzależniona od zaangażowania głoszącego i wiary w to, co się przekazuje. Nie wymaga on jednak
praktycznie żadnych nakładów i każdy może z niego korzystać. Wróćmy
jeszcze do naszej butelki, pretendentów do napełniania jej jest dość sporo a i zawartość różna. Już przy trzech osobach tłoczących się z wiadrami spokojne napełnienie butelki jest prawie niemożliwe a gdy napełniający będą wyposażeni we wszelkiego rodzaju lejki, rurki lub dystrybutory, może wręcz dojść do przewrócenia butelki i rozbicia jej. Podobnie
człowiek poddawany z jednej strony presji wszelkiego rodzaju mediów:
telewizji, radia, internetu, a z drugiej strony kształtowany przez rodziców, nauczycieli, kapłanów, zasypywany na co dzień potężną ilością informacji może nie wytrzymać i ulec rozbiciu. Wskazane jest przeto ograniczanie dopływu tych informacji, które są zbędne i niczemu dobremu
nie służą. Czasami wskazane byłoby zastosowanie jakiegoś filtra ograniczającego napływ bezwartościowych (chociaż ładnie brzmiących) treści
do naszych uszu. Nasza wiara rodzi się ze słuchania, zwróćmy więc
uwagę czego i jak słuchamy, co czytamy.

Dzisiaj XIX niedziela zwykła. Kolekta na cele naszej parafii. Bóg zapłać! Nabożeństwo misyjne
o godz. 17:15. Gościmy w naszej parafii ks. Zygmunta Perfeckiego, misjonarza z Togo. Darem
naszej wspólnoty parafialnej na potrzeby Jego misji jest ofiara złożona podczas błogosławieństwa
pojazdów.
—–——————-————————–——————————————–——————
W poniedziałek o godz. 20:00 Nabożeństwo fatimskie.
—–——————-————————–——————————————–——————
W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. jak w każą niedzielę. Na każdej Mszy poświęcenie ziół i kwiatów. Przed Mszą u przedstawicieli naszego Caritas będzie można nabyć bukiet kwiatów. Kolekta przeznaczona jest na wydział teologiczny w Opolu.
—–——————-————————–——————————————–——————
W przyszłą niedzielę kolekta na zakup opału. (dotychczas złożono na ten cel 8.040 zł. Bóg zapłać!).
W najbliższym czasie zostanie zakupiony opał do naszych obiektów parafialnych.
—–——————-————————–——————————————–——————
W sobotę i niedzielę uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka w Kamieniu Śl. (szczegóły na plakacie w gablotce). W sobotę o 18:00 w sanktuarium będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za 80
lat życia, 55 kapłaństwa i 35 biskupstwa ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola.
—–——————-————————–——————————————–——————
Bóg zapłać za składane ofiary na remont dachu klasztoru sióstr na nasze konto parafialne. Prace
rozpoczną się 20 sierpnia. W imieniu PRD, sióstr i swoim prośba o dalszą życzliwość w ofiarności
na ten cel.
—–——————-————————–——————————————–——————
Parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się od 24 do 26 sierpnia. Zapisy chętnych do
pieszego pielgrzymowania w zakrystii, do wyjazdu autobusem u p. Marii Baron tel. 77 4631 813
Zapisy do dnia 15 sierpnia.
—–——————-————————–——————————————–——————
W czwartek wyjazd na Apel Jasnogórski o godz. 19:00. Koszt 10 zł. zapisy w zakrystii.
—–——————-————————–——————————————–——————
Marianki i ministrantów (ewentualnie z opiekunem) zapraszam na spływ kajakami w piątek o godz.
9:30. szczegóły i zapisy do wtorku w zakrystii.
—–——————-————————–——————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
—–——————-————————–——————————————–——————
Kancelaria czynna po Mszach św. w tygodniu.
—–——————-————————–——————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem płyta za utworami maryjnymi).
—–——————-————————–——————————————–——————
Zapraszamy do odwiedzania naszej parafialnej strony www. Od 01 do 08 sierpnia odwiedzono nas
804 razy. Dziękujemy!
—–——————-————————–——————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Stryczek, zam. Kadłub i Mateusz
Glegoła, zam. Kolonowskie (zap. III); Ewelina Gerlich, zam. Kadłub i Rafał Sznura, zam.
Kolonowskie (zap. II); Anna Jendryka, zam. Jemielnica i Michał Wałaszek, zam. Kolonowskie (zap. II); Anna Gontarz, zam. Kolonowskie i Damian Bonk, zam. Kolonowskie
(zap. I); Ewa Szłapa, zam. Osiek i Krzysztof Fiedler, zam. Kolonowskie (zap. I); Mariola Zmudzik,
zam. Kolonowskie i Rafał Wilkosz, zam. Ozimek (zap. I); Lucyna Porczyk, zam. Kolonowskie
i Dariusz Florczyk, zam. Dobrodzień (zap. I).
—–——————-————————–——————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Czesławowi Mielczarek i p. Janowi Banach składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–——————-————————–——————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Ewelinę Mańczyk, Janinę Wacławczyk, Urszulę Kotowicz i Joannę Koźlik.
Miłość jest dlatego tak piękna, że chroni przed samolubstwem.

