Porządek Nabożeństw
od 03.08. do 10.08.2014 r.
Niedziela 03.08. XVIII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………..
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
70 r. ur. Gintra Smieszkoł
17:15 Nabożeństwo
18:00 Msza św. w int. rocznego dziecka: Livia Karolina Bryłka oraz o Boże bł. w rodzinie
chrzest św.: Luis John Lisson
Poniedziałek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezb., wsp.
8:00 Za ++ rodziców Anastazję i Czesława, Gertrudę i Jana, ciocię Marię oraz ++ z pokr.
Wtorek 05.08.
18:00 Za + męża Gerharda, ++ rodziców Annę, Alfryda i Piotra, teściów Annę i Jana, dziadków, szwagrów, szwagierki oraz ++ dusze z całego pokr.
Środa 06.08. Święto Przemienienia Pańskiego
8:00 …………………………………….
Czwartek 07.08. I. miesiąca
17:00 Godzina Święta i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę i zdrowie
z ok.. urodzin, a także o Boże bł. w rodzinach dzieci
Piątek 08.08. św. Dominika prezb., wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok.
55r. urodzin Marii Kruk oraz o Boże bł. dla dzieci i ich rodzin
Sobota 09.08. św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, święto
8:00 Za + Norber Spałek - zam. od sąsiadów
15:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalsze Boże bł. w rodzenie z okazji 25r.
ślubu i 50r. urodzin
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + dr Danutę Kalinowską i ++ przyjaciół z przychodni Kolonowskie.
Niedziela 10.08. XIX Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Pascala Bugdol, jego rodziców - z prośbą o
dalszą opiekę Bożą i dary Ducha Św. oraz o zdrowie w rodzinie
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję,
brata Antoniego, szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda i Ernesta oraz ++
z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 …………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

31(1078) 03.08.– 10.08. 2014
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
na miesiąc abstynencji - sierpień 2014
Kochająca matka zawsze trzeźwa
Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci
nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Podejmujemy osobisty i narodowy rachunek sumienia z wierności słowom naszego nowego Świętego. Dlatego na progu sierpnia, miesiąca
abstynencji, przypominamy wezwanie skierowane do Polaków na początku pontyfikatu:
„Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił papież Polak? Mówił o braku
poszanowania godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach
i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także o nadużywaniu alkoholu.
Te problemy istnieją w Polsce od dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary.
Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących ogromne społeczne i ekonomiczne
koszty nadużywania alkoholu. Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany
alkohol. Prawie milion osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie.
Na ulicach widzimy tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący
przyczyną przyszłych rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają
zdrowiu i życiu innych użytkowników dróg. Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież. Samorządy często ulegając
grupom nacisku,
nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu,
w tym czynnych całą dobę. A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można wyrazić ich liczbami. Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa wstydliwa cisza i wielka
bezczynność.
Wszyscy musimy chronić i umacniać trzeźwość. Dlatego ponownie z nadzieją rozpoczynamy
sierpień – miesiąc abstynencji. Sierpniowy dar abstynencji składany przez wielu Polaków to
błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Prosimy usilnie: Siostry i Bracia, podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów
reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni
i odważni.
Od lat przypominamy, że rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Przed rokiem mówiliśmy o ojcach. Podkreślaliśmy, że powinni
być świadkami wiary i trzeźwości. W tym roku naszą uwagę poświęcamy matkom. Mówimy:
Kochająca matka jest zawsze trzeźwa! Kochająca matka dba o trzeźwość rodziny i dzieci!
Kochająca matka pomaga budować trzeźwe społeczeństwo!
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans: Jeden miły gest jest czasem więcej wart niż wiele pięknych
słów
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Troska o życie i zdrowie dziecka od poczęcia
Od pierwszych chwil życia dziecka kobieta staje się strażniczką jego zdrowia. To ona
przez pierwszych dziewięć miesięcy istnienia jest dla niego domem i schronieniem. Podczas ciąży nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez matkę może bardzo poważnie
zaszkodzić dziecku, zadziałać toksycznie na jego rozwijający się organizm. Im większa
ilość alkoholu, tym większe jest ryzyko poważnych uszkodzeń. Szkody wyrządzone
przez alkohol znane pod nazwą Alkoholowego Zespołu Płodowego (tzw. Zespołu FAS –
Fetal Alcohol Syndrome), mają poważne konsekwencje zarówno w sferze fizycznego,
jak i psychicznego rozwoju dziecka. FAS jest chorobą nieuleczalną, która trwa do końca
życia człowieka, a której można całkowicie uniknąć zachowując abstynencję w okresie
oczekiwania na narodziny dziecka. Gdyby nienarodzone dzieci mogły mówić, to prosiłyby, wręcz wołałyby z wielką mocą: „Mamo, nigdy nie pij za moje zdrowie!”.
Duchowni, lekarze, pielęgniarki i położne mają obowiązek przestrzegać matki przed
skutkami picia alkoholu w ciąży. A zadaniem ojców, najbliższej rodziny i przyjaciół jest
wspieranie kobiet w ciąży w zachowywaniu całkowitej abstynencji od alkoholu. Pokażmy wszyscy, że potrafimy być odpowiedzialni za życie i zdrowie innych, zwłaszcza tych
najbardziej bezbronnych, nienarodzonych.
Wyjątek I: z listu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, + Tadeusz Bronakowski, Kochająca
matka zawsze trzeźwa, ciąg dalszy w przyszłym tygodniu.
————————————————
Na wesoło
Orkiestra kościelna na Górnym Śląsku, dyrygent pyta:
- Zymbalisten vertig?
- Ja, ja naturlich.
- Puzon vertig?
- Ja.
- Trompette vertig?
- Ja.
- Also, eins, zwei, drei;
- "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..."
Jasiu jedzie na rowerze do kościoła a ksiądz do Jasia:
-dlaczego nie wchodzisz do kościoła?
Jasiu na to:
-bo nie ma kto mi popilnować roweru.
ksiądz odpowiada:
-duch święty ci popilnuje.
Jasiu wchodzi do kościoła i żegna się przed krzyżem "w imię ojca i syna amen".
Ksiądz się go pyta:
-a gdzie duch święty?
Jasiu odpowiada:
-pilnuje mi roweru.

Dzisiaj XIX niedziela zwykła. Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne.
————————————————————————————
W środę przeżywać będziemy Święto Przemienia Pańskiego, Msza św.
o godz. 8:00.
————————————————————————————
W tym tygodniu I czwartek miesiąca. Godzina Święta o godz. 17:00
o uświęcenie życia kapłańskiego.
————————————————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na rehabilitację
chorych naszych parafian Oli i Michała.
————————————————————————————
Kolekta na opał wyniosła 3246zł i 4€. Zaś na misję z poświęcenia
pojazdów 1546zł. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!
————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny.
————————————————————————————
38. Piesza Pielgrzymka Opolska odbędzie się w dniach 17-23 sierpnia
2014 r. Szczegóły na: http://pielgrzymka-opolska.pl.
————————————————————————————
W dniach 29-31 sierpnia tradycyjna parafialna piesza pielgrzymka na
Górę św. Anny. Pielgrzymi, którzy będą nocować w domu pielgrzyma,
są proszeni o zapisy w zakrystii (do końca tygodnia!).
————————————————————————————
ks. Henryk Pocześniok organizuje 3 dniowy wyjazd do Czech. W dniach
22-24 sierpnia br. Koszt 520 zł. Szczegóły podane są w gablotce. Zapisy
pod numerem telefonu 77 4664432. Zachęcamy do udziału!
————————————————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Czaja, zam. Zawadzkie
i Michał Kampa, zam. Kolonowskie (zap. II).
————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edycie Bok
i p. Włodzimierzowi Glabik, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Elżbietę
Bereziuk, Sylwię Trzasko, Joannę Grabowską i Joannę Leszczyk. Bóg
zapłać!
————————————————————————————
Szczęść Boże!

