Porządek Nabożeństw
od 20.07. do 27.07.2014 r.
Niedziela 20.07. XVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für Mutter Marta anlässlich Todestag, Vater Piotr, ++ Eltern Anna i Andrzej, Großeltern, ++ Urszula u. ++ aus der Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. łaski zdrowie dla Barbary i Ryszarda z ok. 25 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Krystiana w 10 r. śmierci, ++ teściów Michała i Jadwigę, chrześniaka Patryka, szwagra Edwarda oraz ++ z obu stron
Poniedziałek 21.07.
8:00 Za + ojca Antoniego Sowicz w r. śmierci, ++ matkę , dziadków, teściów oraz ++ z pokr.
Wtorek 22.07. św. Marii Magdaleny, wsp.
18:00 Za + męża i ojca Alfreda oraz ++ z pokr.
Środa 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, święto
8:00 Za + męża i ojca Huberta Lamich, ++ teściów Marię i Pawła, rodziców Antoniego i Annę
Smandzich, szwagierki Helenę i Małgorzatę siostrę Elżbietę, szwagrów Wiktora, Gerharda
i Adolfa oraz ++ dziadków z obu stron
Czwartek 24.07. św. Kingi, dziewicy, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża Alfreda w 2r. śmierci, ++ jego rodziców Franciszkę i Franciszka, brata Leopolda,
bratową Gertrudę oraz ++ z pokr.
Piątek 25.07. św. Apostoła, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + matkę Marię w 40 r. śmierci, ++ ojca Karola, męża Jerzego, jego rodziców, ++ Gintra,
Marię i Renatę oraz ++ z rodzin Kazior i Wałaszek
Sobota 26.07. Uroczystość św. Anny,
8:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Szaton, brata Ryszarda z żoną Heleną, męża Eryka Walaszek, o. Krystiana, oraz ++ z pokr. Szaton, Bok, Walaszek i Piegsa
10:00 W int. żyjących i ++ mieszkańców Bendawic.
12:00 Do Bożej Op. przez wst NMP i św. Anny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą
opiekę z zdrowie z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Ewalda w miesiąc po śmierci
Niedziela 27.07. XVII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożego Miłosierdzia z podz. za opiekę z prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok 80 r. urodzin
Anny Sławińskiej oraz z ok 60 r. urodzin córki Haliny
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. córki Nicol z ok. przyjęcia I komunii św. oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny
17:00 Nabożeństwo
18:00 Za + matkę Stefanię w 7 r. śmierci, ++ ojca Bolesława, teściów i ++ z pokr z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

29(1076) 20.07.– 27.07. 2014
Co to jest modlitwa?
Najpowszechniej się mniema, że to jest rozmowa. W rozmowie zawsze jest: „ja” i „ty”, w tym
wypadku „Ty” pisane przez duże T. Początkowo doświadczenie modlitwy uczy, że „ja”
wydaje się tu wiodące. Potem przekonujemy
się, że naprawdę jest inaczej. Wiodące jest
„Ty”, w którym bierze początek nasza modlitwa. W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który stale wyzwala
stworzenie z niewoli zepsucia i prowadzi ku
wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który „przychodzi
z pomocą naszej słabości”. Modlitwę zawsze
zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa.
Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa
w nas. Dokładnie tak, jak pisze św. Paweł. Ta
inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca nam naszą
szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą godność dzieci
Bożych, synów Bożych, którzy są oczekiwaniem całego stworzenia. O modlitwie napisano bardzo dużo. Jeszcze więcej niż napisano, doświadczono modlitwy w dziejach rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza w dziejach Izraela, a także
w dziejach chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy
najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam
Bóg. Świadczą o tym dzieje modlitwy mistycznej na Wschodzie i na Zachodzie:
św. Franciszek, św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża, św. Ignacy Loyola, a na
Wschodzie na przykład św. Serafin z Sarowa i wielu innych.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Jadowite słowa i zły humor prowadzą tylko do kłótni i sporów.
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Zmiany u naszych sióstr: wolą przełożonych zakonu Karmelitanek z naszej parafii
odchodzą pod koniec sierpnia: siostra Cyryla - przełożona oraz siostra Debora zakrystianka. Przychodzą natomiast siostra Macieja jako przełożona i zakrystianka
oraz siostra Ludwina.
—–———————————–————————————————
Opowiadanie:
Był sobie mnich, który prowadził pogodne i spokojne życie. Miał tylko jedno
zmartwienie: bał się wieczności. Wybrani w Raju śpiewają chwałę Bogu, tak jak to
robią mnisi. Ale co innego robić to przez jakiś czas, a co innego przez całą wieczność! Co za nuda musi przyjść po kilku milionach lat na szczęśliwców przebywających w obecności Bóg Pewnego wiosennego dnia mnich wyszedł, aby swoim zwyczajem pospacerować w lesie, który otaczał klasztor. Powietrze było świeże i lekkie, przesycone zapachem traw i kwiatów. Mnich westchnął, myśląc
o swoim problemie. Nad jego głową zaczął śpiewać słowik. Śpiew był tak czysty
i melodyjny, że mnich zasłuchał się i zapomniał o swoich myślach. Nigdy w życiu
nie słyszał czegoś tak pięknego. Przez chwilę słuchał w zachwycie. Potem pomyślał, że czas powracać do wspólnoty na modlitwy popołudniowe i pośpieszył ku
klasztorowi. Otworzył mu brat furtian, którego nie znał. Przeszedł jeden, potem
drugi, potem kolejny mnich, ale on ich nigdy nie widział. Czego sobie brat życzy?
zapytał furtian. Mnich z lekka zdenerwowany powiedział, że chce jedynie wejść,
aby się nie spóźnić. Furtian nie rozumiał. Mnich zaprotestował i stanowczo poprosił o spotkanie z ojcem przeorem. Lecz także przeorem okazał się ktoś nieznajomy.
Biedny mnich wystraszył się. Jąkając się, wyjaśnił, że wyszedł z klasztoru na krótką przechadzkę i zatrzymał się na chwilę, aby posłuchać śpiewu słowika.
A potem pośpieszył do klasztoru, aby zdążyć na modlitwę popołudniową. Przeor
słuchał go w milczeniu. Sto lat temu rzekł w końcu jeden mnich z tego opactwa
o tej porze roku i w tych godzinach wyszedł z klasztoru. Nie powrócił i nikt go
więcej nie widział. Wtedy mnich zrozumiał, że Bóg go wysłuchał. Jeżeli bowiem
sto lat zdało mu się jedną chwilą, gdy był w ekstazie, w którą wprowadził go śpiew
słowika, to wieczność nie będzie niczym innym jak chwilką ekstazą w Bogu.
—–———————————–————————————————
Naszą stronę www. dotychczas w miesiącu lipcu odwiedzono ponad 2.000 razy.
Dziękujemy. W zakładce Galeria, ukazało się już 7 odcinków pt. Klimaty wakacji.
A będą następne. Zapraszamy.
—–———————————–————————————————
Malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni: Bóg zapłać za złożone na ten
cel ofiary. W ubiegłą niedzielę, kolekta: 8.363 zł. 1 dolar i 5,60 euro. Na konto
wpłaciło 73 rodziny, sumę 21.756 zł. Zbiórka złomu: 3.660 zł. Na ten cel razem
jest: 33.779 zł Ocieplenie sklepienia wykonamy we własnym zakresie we wrześniu
lub październiku. Malowanie wykona firma w pierwszym półroczu 2015 roku.
—–———————————–————————————————
Od września Msza św. roczków i chrztów będzie w każdą I sobotę miesiąca
o 15:00. Nauka przed chrztem będzie w II sobotę.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W przyszłą niedzielę kolekta na opłacenie opału na zimę. O 17:00 nabożeństwo
poświęcenia pojazdów i kierowców. Złożona ofiara zostaje przeznaczona na
cele misjonarzy. Msza o 7:30 w języku polskim.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace Został zakupiony
opał na zimę: 8 ton groszku - 5.520 zł. oraz 15 ton miału - 7.050 zł. Bóg zapłać
za zrzucenie opału do piwnic.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny,
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do niedzieli 20 lipca należy przynieść dane (pesel oraz numer dowodu) oraz zaliczkę na wyjazd do Bratysławy i Budapesztu. Dziękuję wszystkim chętnym na
wyjazd. Mam nadzieję, że decyzję wyjazdu każdy przemyślał i nikt, aby nie robić
organizatorom kłopotu, nie zrezygnuje.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Trwają organizowane przez Parafialny zespół Caritas WAKACJE z BOGIEM.
Organizowany jest też wyjazd do kościoła św. Anny w Oleśnie w poniedziałek
28 lipca. Koszt 15 zł. Zapisy w zakrystii.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W dniach 29 - 31 sierpnia tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny. Prośba dla
tych, którzy będą nocowali w domu pielgrzyma o wcześniejsze zapisy w zakrystii.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
ks. Henryk Pocześniok organizuje 3 dniowy wyjazd do Czech. W dniach 22 - 24
sierpnia. Koszt 520 zł. Szczegóły podane są w gablotce. Zapisy pod numerem
telefonu 77 4664432.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Betina Laski zam. Kolonowskie i Mateusz Żyłka zam.
Żędowice (zap. III); Barbara Marian zam. Kolonowskie i Bartłomiej
Mikłuszka zam. Staniszcze W. (zap. III); Patrycja Beza zam. Kolonowskie
i Dariusz Laskawiec zam. Staniszcze M. (zap. III); Jacek Mańczyk zam.
Kolonowskie i Jesika Bartodziej zam. Staniszcze W. (zap. III);
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Cecylii Lempa,
p. Annie Ibrom, p. Annie Niewiak, p. Benedyktowi Puzik i p. Danieli Mielczarek składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Renatę Fuchs,
Ewelinę Mańczyk, Agnieszkę Rudyk i Janinę Wacławczyk. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Szczęść Boże !

