Porządek Nabożeństw
od 23.06. do 30.06.2013 r.
Niedziela 23.06. XII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………….. (deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Dziękując Najwyższemu Kapłanowi za sakrament kapłaństwa, z prośbą o Boże bł.
i opiekę MB kapłanów na każdy dzień dla ks. Piotra i ks. pochodzących i pracujących w naszej parafii z ok. rocznic święceń
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………...
Poniedziałek 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
8:00 ……………………...
Wtorek 25.06.
18:00 Za + rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, męża Jana, siostry
Stefanię i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca
Jerzego, ++ pokr. i dusze opuszczone
Środa 26.06.
18:00 O Boże bł. łaski i zdrowie dla męża z ok. urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie dla
córek
Czwartek 27.06.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc w 2 r. śmierci
Piątek 28.06. św. Ireneusza, biskupa i męczennika, wsp.
8:30 Z podz. i prośbą o Boże bł. dla uczniów i pracowników szkół naszych
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Za + męża i ojca Pawła, ++ teściów, rodziców Marię i Jerzego, zięcia Krzysztofa,
++ pokr.
Sobota 29.06. św. Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość
9:00 Za + matkę Zofię Patyk w 1 r. śmierci, ++ ojca Zenona, braci Jerzego i ++ pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Henryka Dyla w r. śmierci, rodziców z obu stron, pokr i dusze
opuszczone
Niedziela 30.06. XIII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für Eltern Maria u. Teodor, Schwester Krystyna, Schwagier Ernest u. Otton
++ Lucjan u. Norbert, ++ aus Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. parafian
17:15 Nabożeństwo misyjne
18:00 W int. teścia o siłę ducha i Boże bł. oraz w int. żony o pomyślne rozwiązanie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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„Za kogo uważają Mnie tłumy?”
Również dzisiaj moglibyśmy zadać ludziom pytanie, które Mistrz postawił
uczniom przed laty, za kogo uważają Chrystusa. Odpowiedzi byłyby pewnie różne.
Jedni uważaliby Go za Boga, Mesjasza, Zbawiciela, Proroka, inni za postać historyczną, człowieka, który jest założycielem chrześcijaństwa, jeszcze inni pewnie za
postać fikcyjną, element mitu, nie dając nawet wiary dowodom na Jego historyczne
istnienie. Moglibyśmy spojrzeć na wyniki i z dystansem ocenić poziom wiary społeczeństwa w Jezusa. On jednak nie chce naszego dystansu co do swojej Osoby
i podobnie jak dwa tysiące lat temu uczniom, tak i dzisiaj zadaje nam pytanie:
„A Ty za kogo Mnie uważasz?”. Wobec tego pytania nie można przejść obojętnie.
Trzeba na nie odpowiedzieć. Odpowiedzi mogą być różne, jak różnie i dziś ludzie
postrzegają Chrystusa. Moglibyśmy dołączyć się do którejś z grup naszej ankiety,
ale to nie ma być odpowiedź grupowa. To ma być moja odpowiedź. Nie mam
patrzeć na to, co powiedzą inni, mój kolega czy sąsiad, brat czy siostra, matka czy
ojciec. To JA mam dać odpowiedź.
Mogę odpowiedzieć, że dla mnie Jezus jest moim Bogiem Zbawicielem, wszystkim; mogę też powiedzieć, że nie jest On dla mnie nikim szczególnym, że w moim
życiu nie ma On żadnego znaczenia. Jezus uszanuje mój wybór. Jeżeli Go nie
wybiorę, pozwoli mi, jak miłosierny Ojciec syna marnotrawnego, pójść swoją drogą
– zawsze jednak będzie czekał na mój powrót. Jeżeli natomiast, jak Piotr, wyznam
Mu swoją wiarę, pomoże mi kroczyć w mojej drodze ku świętości. Jezus nie
ukrywa, że jest to droga niełatwa, jakby na jednym oddechu mówi, że jest to droga
Krzyża: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Jednak to dzięki wierze przyjętej na
chrzcie świętym jesteśmy – jak podpowiada nam dzisiaj święty Paweł – „synami
Bożymi w Chrystusie Jezusie” i „przyoblekliśmy się w Chrystusa”. Tę wiarę możemy umacniać każdego dnia w spotkaniu z Jezusem w Eucharystii. Możemy często
odnawiać ją i oczyszczać w sakramencie pokuty. Powinniśmy ją także wyznawać
swoim życiem.
Na podstawie: ks. Rafał Czyż, „A wy za kogo Mnie uważacie?”
SENTENCJA TYGODNIA: św. Antoni, pustelnik: Kto straci odwagę na pustyni,
nie pójdzie dalej i zginie. Kto uwierzy w oazę jest uratowany.
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O dwóch miastach:
Pewien wędrowiec, zbliżając się do wielkiego miasta, napotkał kobietę, która siedziała
na skraju drogi. Jacy ludzie zamieszkują ten gród? – zapytał. A jacy mieszkali tam, skąd
przybywasz? Okropni – odparł. Skąpi, niegodni zaufania, wstrętni pod każdym względem. Ach – rzekła kobieta, takich znajdziesz i w tym miejscu Kiedy tylko pierwszy podróżnik zniknął za horyzontem, kolejny się pojawił i spytał o mieszkańców pobliskiego
miasta. Staruszka i tym razem chciała się dowiedzieć, jakich ludzi opuścił. Wspaniałych –
odpowiedział drugi wędrowiec. Uczciwych, pracowitych i nad wymiar hojnych. Z prawdziwymi żalem się z nimi rozstawałem. Takich znajdziesz i w tym miejscu - powiedziała
mądra kobieta.
—–————–——————–—————–—————————–––——–—————
Kamień:
Pewna mądra kobieta, podczas wędrówki po górach, znalazła w strumieniu cenny
kamień. Następnego dnia napotkała podróżnika, który był bardzo głodny. Mądra kobieta
otworzyła wtedy torbę i podzieliła się z nim swoim jedzeniem. Głodny człowiek dostrzegł
drogocenny kamień w jej tobołku, zachwycił się nim, po czym zwrócił się do niej z prośbą, by mu go po-darowała. Mądra kobieta zrobiła, jak prosił, bez chwili zwłoki. Podróżnik odszedł, radując się swoim szczęściem. Wiedział, że dostanie za ten klejnot taką furę
pieniędzy, że już do końca życia nie będzie musiał martwić się o swoją strawę. Po kilku
dniach powrócił wszakże w to samo miejsce w poszukiwaniu mądrej kobiety. Kiedy ją
już odnalazł, zwrócił jej kamień i powiedział: Dużo myślałem. Wiem, że ten klejnot jest
bardzo wartościowy, ale oddaję ci go w nadziei, że podarujesz mi coś o wiele bardziej
cennego. Jeśli możesz, ofiaruj mi tę rzecz, która pozwoliła ci dać mi ten kamień.
—–————–——————–—————–—————————–––——–—————
Powiedz to:
Cokolwiek myślisz o sobie, w oczach Boga masz najwyższą wartość.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak ważne jest to, że istnieją.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak wiele znaczy sam ich widok.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, ile radości sprawia ich przyjazny uśmiech.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, jakim dobrem jest ich bliskość.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, o ile bylibyśmy biedniejsi bez nich.
Niektórzy ludzie nie wiedzą, że są darem niebios.
Mogliby wiedzieć, gdybyśmy im to powiedzieli…
—–————–——————–—————–—————————–––——–—————
Ktoś:
Kiedy czuje, że nadeszła pora, porzuca wszystko i wyrusza na poszukiwanie przygód,
o których inni tylko marzą. Nie trwoni czasu, by odgrywać role, które chcą mu narzucić
inni. Ma w swych niebieskich oczach, osobliwy blask. Żyje i stanowi część życia innych
ludzi. Ale też wie, że inni mają tak bogate życie, iż on jest tylko małą cząsteczką, życia
innych. Często bywa tchórzliwy i nie zawsze postępuje tak jak trzeba. Ale w oczach
innych uchodzi za szaleńca. Żeby nie wiadomo jak się niepokoił i bał, potrafi zawsze
zwyciężyć.

Dzisiaj niedziela XII zwykła. Dzień Ojca. Kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W poniedziałek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msza św. o 8:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W środę Msza św. o 18:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W środę o 18:45 zapraszam Marianki na spotkanie do salki na probostwie
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W czwartek o 19:00 ognisko dla kl. III Gimnazjum
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W czwartek od 16:00 do 18:00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W piątek o 8:30 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W sobotę Uroczystość św. Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 9:00. Kolekta na Stolicę Apostolską. O 17:30
Nabożeństwo Maryjne. O 18:00 Msza św. z niedzieli.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Przyszła niedziela XIII zwykła. Gościem będzie ks. Joachim Pohl wraz z ks. pochodzącym z Peru. Kolekta
na potrzeby Ich misji. Nabożeństwo misyjne o 17:15. O 6:30 wyjazd rowerzystów na Górę św. Anny, na
pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W niedzielę 30.06.2013 po każdej Mszy Św. będzie możliwość zwiedzenia wystawy obrazów autorstwa
Karola Panka, przyjaciel naszego ks. proboszcza. Zapraszamy do naszego muzeum. Kolping.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
- Święto młodzieży na Górze św. Anny 22 - 27.07.
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19 - 24 08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św., Anny 30.08. - 01.09.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Parafia w Strzelcach Opolskich organizuje wyjazd w dniach od 31 lipca do 9 sierpnia do Medjugorie. Szczegóły w gablotce.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za złożone ofiary na zakup opału: 3.634 zł i 2.20 euro.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Wyjazd wycieczki do Kotliny Kłodzkiej w dniu 25.06.2013 o godz. 700 z parkingu przed Kościołem
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Joanna Skowronek, zam. Kolonowskie i Piotr Muszkiet,
zam. Łaziska (zap. II). Justyna Kołodziej, zam. Jemielnica i Piotr Klisz, zam. Kolonowskie (zap. II).
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Zakończyli służbę przy ołtarzu, jako ministranci: Daniel Ploch, Denis i Martin Ziaja. Za ich wieloletnią posługę składamy Bóg zapłać.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Dziękuję za każdą modlitwę, zamówione intencje Mszalne, które odprawię poza naszą parafią, za życzliwość
i dobre słowo. Dziękuję o. Mariuszowi i o. Adamowi, za życzliwość i otwartość na pomoc duszpasterską - ks.
Piotr
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edeltraudzie Termin, p. Elisabeth Spallek
i p. Marii Hornik składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Tulipanowa: Krystynę Pach, Elżbietę Gomoła, Annę
Tymich, Marię Radimerską. Bóg zapłać!
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Życzymy, pracownikom oświaty, uczniom i studentom
błogosławionego i pięknego czasu wakacji !

