Porządek Nabożeństw
od 04.08. do 11.08.2013 r.
Niedziela 04.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Tante Franciszka u. Maria, Ehemann, Eltern, Geschwister, alle ++ in der
Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą w int. rodziny Pietrzyk, z ok. 15r. ślubu oraz w int.
rodziców Pietrzyk i Pietruszka
17:15 Nieszpory
18:00 Za parafian
Poniedziałek 05.08.
8:00 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgard, 3 braci, bratową, szwagra oraz ++ pokr.
Wtorek 06.08. Przemienienie Pańskie, święto,
18:00 Za ++ rodziców Weronikę i Piotra, Jadwigę i Tomasza, siostry Marię, Edytę i Łucję,
braci Jana Wiktora i Gerharda, szwagra Walentego, ks. Franza Richter, ++ pokr.
i dusze opuszczone
Środa 07.08.
8:00 Za + męża, ojca i dziadka Adolfa w r. urodzin, ++ rodziców Augustyna i Martę,
Antoniego i Annę, siostrę Elżbietę, szwagrów Huberta, Gerharda, Krzysztofa, Ryszarda, + Mateusza oraz ++ dziadków
Czwartek 08.08. św. Dominika, prezbitera, wsp.
11.00 Msza i ślub: Anna Koziol i Christian Nosek
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 …………………………………………..
Piątek 09.08. św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, patronki Europy, święto
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Józefa z ok. urodzin
Sobota 10.08. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, wsp.
8:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda, Ernesta, ++ pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Anioła Stróża o Boże bł. i opiekę dla rocznego dziecka Adama Dominika
Rathmann oraz o Boże bł. w całej rodzinie
Niedziela 11.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………..………………..
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + syna Pawła Mańczyk z ok. urodzin, ++ rodziców, + Adama Żak, + ks. Huberta
oraz + szwagra Karola Kopyrę
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………..………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej
duszy od Ciebie…”
Większość naszej życiowej
energii zajmują plany i działania ukierunkowane na naszą
szczęśliwą przyszłość. Nie jest
grzechem mieć marzenia ani
je realizować, tym bardziej,
gdy zakładają dobro moje i innych. Szkoda tylko, że większość tych
pragnień dotyczy posiadania, wygody, podnoszenia swojego życiowego statusu. Sąsiad buduje dom, kupił nowy samochód, sąsiadka
telewizor, siostra pralkę… przecież nie mogę być gorsza, gorszy.
Skłonność do gromadzenia dóbr wpisana jest w naszą naturę,
zwłaszcza że okoliczności i życiowe standardy pozwalają coraz
częściej na uleganie jej. Pieniądz zarobiony za granicą, sklepy pełne
towaru otwarte nawet w niedzielę… no i wciąż rosnące potrzeby.
Skłonność do gromadzenia dóbr konsekwentnie zabija w nas
pragnienie nieśmiertelności i gromadzenia dóbr duchowych, które
mają charakter ponadczasowy. Skoro potrafię tak idealnie urządzić
moje dzisiaj, po cóż troszczyć się o jutro, tym bardziej to, którego
nie mogą nawet opisać. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej
duszy od Ciebie” – mówi do nas dzisiaj Chrystus. Razem z pamięcią o Tobie zostanie samochód, telewizor i pralka. A co wówczas
stanie się z pragnieniem szczęśliwej przyszłości? Tym bardziej, iż
czas jej planowania kończy się tu na ziemi…
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan od Krzyża: Bóg większą
wartość daje najskromniejszemu stopniowi czystości waszego
sumienia niż wszystkim uczynkom, które możecie spełnić.
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Bóg zapłać za każdą zanoszoną modlitwę, ofiarowaną Komunię św. wspólną
i indywidualną, słowa życzliwości, kartki od dzieci.
Bóg zapłać o. Adamowi i o. Józefowi za modlitwę, pomoc, troskę i życzliwość.
Bóg zapłać wszystkim za troskę o parafię, duchową i materialną. Za każdą
wykonaną pracę, codzienną, cichą oraz widoczną, na wiele lat służącą. Za
dbałość o wnętrze świątyni i zewnętrzne otoczenie.
Z serca dziękuję siostrze Deborze.
Z prac wykonanych w ostatnim czasie to zostały zamontowane nowe lampy
na placu kościelnym (pobierają mniej energii niż stare), przeprowadzono
przegląd i konserwację organów.
Bóg zapłać za prace wykonane po zalaniu wodą naszych piwnic, szczególnie
naprawę hydroforu i zabezpieczenie kuchni Caritas. Trwają prace w piwnicy
i salce klasztoru.
Wakacje z Bogiem dla dzieci z różnych względów (zalana kuchnia) w tym
roku się nie odbyły. W zamian w sierpniu jest wyjazd do Wisły oraz spotkanie pod koniec sierpnia w ogrodach plebanii. W przyszłości, mamy nadzieję,
znowu wakacje dla dzieci będą w tradycyjnej formie.
Szczęść Boże!
———————————————————————————
Na wesoło
Późniejszy proboszcz z Ars, Jan Vianney, jeszcze seminarzysta, zetknął się
z pewnym bardzo surowym egzaminatorem. Egzamin był prawdziwą klęską.
Na jego zakończenie profesor powiedział: Drogi Vianney, jesteś całkowitym
ignorantem. Na co, Twoim zdaniem, potrzebny jest osioł? Przyszły święty
powiedział: Skoro Samson powalił trzy tysiące Filistynów za pomocą oślej
szczęki, czegóż nie dokona Pan, mając do dyspozycji całego osła?
Ksiądz do wiernych w czasie ogłoszeń:
O ile mi wiadomo, aniołowie pańscy dawno już przeszli na zamki błyskawiczne i stąd prośba do was, dobre dusze, aby nie wrzucać guzików do parafialnej skarbonki.
Wikary na katechezie pyta dzieci: Ile mamy przykazań Bożych? Dziesięć –
pada odpowiedź. A ile kościelnych? Dwóch – pan Franek i pan Józek.
Na lekcji religii: Kto z was, chciałby iść do nieba Wszystkie dzieci podnoszą
ręce. Tylko Jaś siedzi bez ruchu. A ty, mój chłopcze – pyta ksiądz – nie
chcesz iść do nieba? Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach
szybko wrócę do domu!
Kapelan więzienny do skazanego kieszonkowca: Gdy wyjdziesz na
wolność, chciałbym ci pomóc. Niestety, ksiądz nie może mi pomóc.
Moje zajęcie wymaga ogromnej wprawy...

Dziś niedziela XVIII zwykła. Kolekta jest przeznaczona na cele kurii i seminarium
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XIX zwykła. Ostatnia kolekta przeznaczona na zakup opału na
zimę. Podczas Mszy św. o 10:00 w oprawie muzycznej będzie nam towarzyszyło
Trio muzyczno - sakralne z Opola. Po Mszy wykonają kilka utworów religijnych.
——————————————————————————————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
——————————————————————————————
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24.08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08.-01.09. Zapisy na wyjazd autobusem
u p. Marii Baron tel.77 4631813. Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii
——————————————————————————————
Bóg zapłać za złożone ofiary na cele misji z racji błogosławieństwa pojazdów.
Złożono 1.846 zł i 17 euro.
Bóg zapłać za udział i modlitwę w pielgrzymce do św. Anny w Oleśnie. Naszemu
Caritas za organizację wyjazdu i poczęstunek.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia, filmy religijne: o siostrze
Faustynie, o kapłanie zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi, o Camino. Pismo
św.
——————————————————————————————
Naszą parafialną stronę www. odwiedzono w miesiącu lipcu 1.690 razy. Dziękujemy!
——————————————————————————————
Wyjazdy do Wisły i Ustronia:
- 12.08. - wyjazd organizowany przez Caritas dla dzieci. Msza o 6:30. W programie:
odwiedziny Parku Niespodzianek w Ustroniu, pobyt pod skocznią w Wiśle Malince,
modlitwa w kościele Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, przejażdżka wozem
konnym, grill. Koszt przejazdu i poczęstunku pokrywa Caritas. Wstęp do Parku
pokrywa każdy uczestnik (13 zł). Z tyłu kościoła można zabrać kartkę - zgoda rodzica, na wyjazd, które przynosimy do wtorku do kościoła.
- 19.08. - wyjazd dla wszystkich chętnych. Msza o 6:30. Koszt 58 zł. Opłacony jest
przejazd, ubezpieczenie, wyciąg w dwie strony na Czantorię. W programie jeszcze:
modlitwa w kościele Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie, pobyt pod skocznią w
Wiśle Malince oraz na zaporze wodnej na rzece Wisła. Po południu ok. 2 godz. czasu wolnego (można np. wykorzystać na pójście do parku wodnego w Hotelu Gołębiewski -bilet 35 zł). Zapisy w zakrystii
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Prosta: Katarzynę Ploch, Annę
Badura i Joannę Badura oraz z ul. Kolejowa: Grażynę Trzasko. Bóg zapłać!
Prawdziwa miłość niczego nie rozbija.

