Porządek Nabożeństw
od 06.07. do 13.07.2014 r.
Niedziela 06.07. XIV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Als Dank für die erhaltenen Gnaden und Bitte um weiteren Gottes Schutz in der
Familie anlässlich des Geburtstages
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………….
17:15 Nieszpory
18:00 …………………..
Poniedziałek 07.07. św. Jana z Dukli, prezbitera, wsp.
8:00 Za ++ rodziców z obu stron, 2 braci Herberta i Jana, 2 zięciów Andrzeja i Ernesta,
dziadków i pokr.
Wtorek 08.07.
18:00 Za ++ rodziców Martę i Franciszka, teściów Różę i Stanisława, ++ wszystkie dusze
z pokr.
Środa 09.07.
8:00 …………………….
Czwartek 10.07.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża i ojca Józefa Świerc w r. śmierci, ++ jego brata Rudolfa i pokr.
Piątek 11.07.św. Benedykta, opata, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę, ich dziadków, rodzeństwo, teściów Pawła i Wiktorię, babcię, pokr. z obu stron, 4 szwagrów, 2 szwagierki, sąsiadkę Małgorzatę
Sobota 12.07. św. Brunona, bp. i męczennika, wsp.
8:00 …………………….
11.30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. i prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok 60 r. pożycia
małżeńskiego Elfrydy i Tadeusza Lewandowskich oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Henryka w r. śmierci, jego ++ rodziców, brata, szwagra Gerharda,
ojca Ignacego i pokr.
Niedziela 13.07. XV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………….
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………….
16:00 Nabożeństwo fatimskie
18:00 …………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Pokora
„Powiedział Zbawiciel Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Jeśli więc chcesz poznać nazwę tej
cnoty i dowiedzieć się, jak ją filozofowie nazywają,
posłuchaj; jest to właśnie pokora, na którą Bóg ma
wzgląd, a oni nazywają ją atyphia czy metriotes. Ma
ona miejsce, gdy ktoś się nie nadyma, ale sam się uniża. Kto bowiem się nadyma, wpada – według apostoła
– w diabelskie potępienie. On bowiem rozpoczął od
nadymania się i od pychy. Apostoł wyraźnie przestrzega: Ażeby wbiwszy się w pychę, nie popaść w diabelskie potępienie. „Nie zadzieraj nosa” – słowa piosenki
Czerwonych Gitar dobrze pokazują zrozumienie pychy przez przytoczonego nieco wyżej Orygenesa. Jeśli
uważam się za kogoś bardziej zdolnego, bardziej pracowitego, bardziej uzdolnionego, lub po prostu bardziej miłego, niż rzeczywiście jestem, to wtedy
ulegam pysze. Odwołując się do obrazu z warsztatu blacharskiego pycha byłaby
taką szpachlą, która ma przysłonić jakąś rdzę, skazę na moim prawdziwym obliczu.
Czy więc człowiek pyszny jest doskonałym aktorem w podrzędnym serialu codzienności? Na marginesie warto, abym sam siebie uczciwie spytał, ile słów i gestów
robię na wyrost ? Pycha sięga też głębiej. Potrafi zakorzenić się w sercu, jak stare
drzewo i skłaniać nas do postępowania tak, jakby wszystko zależało tylko od nas.
Wtedy moje słowa, gesty, czyny są z jednej strony dowodem, że nie jest jeszcze ze
mną źle i stać mnie na coś dobrego, a z drugiej strony pozwalają poczuć się trochę
bezpiecznie. Tymczasem pokora to przyjaciółka niepewności. Nie wiesz co będzie
i jak będzie. Nie jesteś pewny samego siebie. Wiesz jedno: Bóg ma to wszystko
w Swoich dłoniach.
SENTENCJA TYGODNIA: Søren Kierkegaard: Ironia życia leży w tym, że żyje
się je do przodu, a rozumie do tyłu.
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Pielgrzymka do Bratysławy i Budapesztu: Dziękuję wszystkim, którzy wyrazili
chęć wyjazdu. Po wstępnych zgłoszeniach rozpoczynamy zapisy na wyjazd.
Proszę do 20 lipca podać: imię i nazwisko, numer pesel, adres oraz wpłacić
zaliczkę w wysokości 200 zł.
—–—–——–——–—————————————————————
Dziękuję wszystkim uczestnikom Sumy Odpustowej. Dziękuję mężczyznom za
pielgrzymkę na Górę św. Anny. Dziękuję tym, którzy skorzystali z zaproszenia
na koncert Santo Subito. Dziękuję tym, którzy zakupili książki i filmy. Dziękuję
grupie dzieci i wychowawców za wyjazd do Wadowic, Kalwarii i Inwałdu.
Dziękuję za wyjazd do Nysy i Jarnołtówka.
—–—–——–——–—————————————————————
Od września Msza św. roczków i chrztów będzie w każdą I sobotę miesiąca o
15:00. Natomiast obowiązkowa nauka przed chrztem będzie w każdą II sobotę
miesiąca o 16:30.
—–—–——–——–—————————————————————
Prośba, o ile to jest do wykonania o nierzucanie czegokolwiek, po ślubie, na
terenie placu kościelnego.
—–—–——–——–—————————————————————
Malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni: ze względu na dość sporą
jeszcze brakującą kwotę, w tym roku we wrześniu wykonane zostanie tylko
ocieplenie sklepienia świątyni oraz dokonany remont pieca centralnego ogrzewania w kościele. Malowanie natomiast zostaje przełożone na wrzesień 2015
roku. Wpłaty można dokonywać w dalszym ciągu na konto parafii, oraz od czasu do czasu będą zbierane kolekty na ten cel przez przedstawicieli PRD.
Wpłacono na ten cel dotychczas 16.906 zł, uczyniło to 51 rodzin. Bóg zapłać!
—–—–——–————————————————
W miesiącu czerwcu naszą stronę www. odwiedzono 3100 razy. W okresie letnim będą się w galerii ukazywały zdjęcia „Klimaty wakacji”.
—–—–——–————————————————
Parafialny zespół Caritas organizuje WAKACJE z BOGIEM. Zajęcia będą
w środy i czwartki w miesiącu lipcu. W środy w planie zajęć w salce w godzinach 9:00-12:00: wspólna modlitwa, rozmówki „ Ja i moja rodzina”, praca plastyczna i techniczna, gry, zabawy, piosenki, śniadanie. Terminy: 09; 16; 23; 30
lipiec. Dzieci przynoszą ze sobą przybory. Wycieczki: do kina w Opolu bilet
13zł +1.50zł. ubezpieczenie (10.07. godz. 8:45); do zamku w Brzegu i basen
8.50 zł. + 1.50 zł. (18.07.piątek godz. 7:45); do ZOO w Opolu 5 zł + 1.50 zł.
(24.07. godz. 8:00); do Stumilowego lasu w Żyrowej 20 zł + 1.50 zł (31.07.
godz. 8:00). Dzieci nie płacą za autokar, płacą tylko za bilety wstępu oraz ubezpieczenie. Dzieci, które biorą udział w wycieczce przynoszą do kościoła na
poniedziałek zgodę rodzica. Dzieci przedszkolne jadą ze starszym rodzeństwem lub rodzicem.

Dzisiaj kolekta na cele kurii i seminarium. Nieszpory o 17:15. O godzinie 19:00 organowy koncert dyplomowy Karoliny Pawlik.
—–—–———————————–——————————––—–
W przyszłą niedzielę kolekta zbierana będzie przez członków PRD po
Mszach św. na malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni.
Nabożeństwo Fatimskie o 16:00.
—–—–———————————–——————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie Uroczystości Odpustowej. Za przeprowadzoną zbiórkę
złomu.
—–—–———————————–——————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt
—–—–———————————–——————————––—–
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od
poniedziałku do piątku po Mszach św.
—–—–———————————–——————————––—–
Święto Młodzieży na Górze św. Anny: 21-26 lipca; Parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny: 29-31 sierpnia. Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę 18-23 sierpnia.
—–—–———————————–——————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Betina Laski zam. Kolonowskie
i Mateusz Żyłka zam. Żędowice (zap. I); Barbara Marian zam.
Kolonowskie i Bartłomiej Mikłuszka zam. Staniszcze W.(zap. I);
Patrycja Beza zam. Kolonowskie i Dariusz Laskawiec zam. Staniszcze
M. (zap. I);Jacek Mańczyk zam. Kolonowskie i Jesika Bartodziej zam.
Staniszcze W. (zap. I);
—–—–———————————–——————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Magdalenie
Gomoluch, p. Małgorzacie Gomoluch i p. Magdalenie Kampa
składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—–———————————–——————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki:
Kornelię Loch, Katarzyn Richter, Katarzynę Muc i Agnieszkę Czok.
Bóg zapłać!
Dobrego, Błogosławionego tygodnia.

