Porządek Nabożeństw
od 17.08. do 24.08.2014 r.
Niedziela 17.08. XX Zwykła; ur. św. Jacka, prezb., gł. patrona metropolii górnośląskiej
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora oraz ++ z pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matki Wiktorię i Joannę, + siostrę Anielę, + kuzynkę Krystynę, ++ rodziców Gertrudę
i Leona Badura, + szwagierkę Elżbietę, ++ szwagrów Ernesta i Eryka oraz ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + matkę i teściową Helenę, jej ++ rodziców, jej ++ syna Stanisława i zięcia Edwarda
Poniedziałek 18.08.
8:00 Za + męża Krzysztofa Zajonc w r. śm., wnuka Mateusza Zajonc, ciocię Franciszkę, Jana Lisok, teściów
Augustyna i Martę Zajonc, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, dziadków Bartłomieja i Emy Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 19.08.
18:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Leopolda i Alfreda, bratową Gertrudę, ++ dziadków i ++
z pokr.
Środa 20.08. św. Bernarda, opata i dra K., wsp.
8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Annę, Emanuela i Teresę, Franciszkę, braci Teobalda i Gerarda, bratowe
Krystynę i Małgorzatę, siostry Klarę i Teresę oraz ++ z pokr.
17:00 Przyjście pielgrzymów
20:30 Nabożeństwo wieczorne - pielgrzymkowe
Czwartek 21.08. św. Piusa X, papieża, wsp.
7:00 Msza św. pielgrzymów
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 1. Msza św. dziękczynna za posługę Sióstr Karmelitanek w naszej Parafii: s. przełożonej Cyryli
i s. zakrystianki Debory
2. Msza św. dziękczynna za 92 lata Jadwigi Wiśniewskiej, prosząc o Boże bł. w jej życiu i w rodzinie
oraz przez wst. św. Józefa o dar dobrej śmierci
3. Za + męża i ojca, ++ rodziców z obu stron, 3 siostry, 4 braci, 3 bratowe, 3 szwagrów, teściów Agnieszkę i Franciszka, przyjaciółkę Eleonorę oraz ++ z pokr.
Piątek 22.08. NMP, Królowej, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + matkę Elżbietę Leja z ok. ur. i + ojca Pawła
Sobota 23.08. św. Róży z Limy, dz., wsp.
8:00 Za + matkę Katarzynę w r. śm., ojca Piotra, męża Tadeusza, ++ z rodzin Schatton i Szydłowski
15:00 chrzest św.: Lena Nadia Mesjasz
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Gertrudę Koziołek w I r. śm., + męża Leona Rokita, + ojca Karola, ++ pokr. i dusze
w czyśćcu cierpiące
Niedziela 24.08. XXI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Różę Smieskol z ok. ur., ++ ojców Franciszka i Jerzego, ++ z pokr. Smieskol i Wałaszek
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Paulinę Smieskol w I r. śm. i + ojca Teodora
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + żonę i matkę Edeltraudę Termin w I r. śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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DZIEŃ Z ŻYCIA PIELGRZYMA
Dzień pielgrzyma rozpoczyna się wcześnie bo o godz. 6, czasem nawet po 5, cała grupa musi
być gotowa do drogi. Czyli wszyscy są już umyci, ubrani, miejsce noclegu jest posprzątane,
a bagaż oddany do samochodu dostawczego. Do miejscowości, w których przewidziany jest
nocleg najczęściej dochodzi się wieczorem. To znaczy, że cały dzień spędza się w drodze.
Oczywiście nie brakuje krótszych i dłuższych przerw. Niemniej nie da się ukryć, że dzień pielgrzyma wypełnia wędrowanie i modlitwa. By bez większych problemów dojść na Jasną Górę
nie można zaniedbywać posiłków ani snu.
Modlitwa
Piesza pielgrzymka jest przede wszystkim czasem swoistych rekolekcji w drodze, stąd najważniejszym momentem każdego dnia jest Eucharystia. Co więcej każdego dnia na szlaku w poszczególnych grupach odmawiane są Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Anioł Pańki czy litanie. Księża przewodnicy albo zaproszeni kapłani czy siostry zakonne głoszą konferencje odpowiadające tematowi każdego dnia. Idąc, pielgrzymi modlą się również
śpiewem. Dlatego różaniec, „Droga do nieba” czy śpiewnik to podstawowe wyposażenie pątnika. Każdy pielgrzymkowy dzień kończy wieczorne nabożeństwo połączone z Apelem Jasnogórskim.
Posiłki
W pierwszej części pielgrzymki, kiedy pątnicy przemierzają diecezję opolską, jedzenia jest
niesamowicie dużo. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości częstują kawą, herbatą, kompotami, drożdżówkami, kanapkami czy owocami. W miejscowościach, gdzie przewidziane są
postoje obiadowe, gospodynie gotują kilkadziesiąt litrów rozmaitych zup, dbając o to, by były
one syte i pożywne. Do tego zaopatrują pielgrzymów w wodę czy słodką przekąskę. Inaczej
jest podczas ostatnich dni pielgrzymowania. W czwartek i w piątek zupa dowożona jest z Opola, a zajmują się tym poszczególne grupy pielgrzymkowe. – W miejscach, gdzie się zatrzymujemy są czynne sklepy, więc naprawdę nie potrzeba zabierać ze sobą zapasów. Warto mieć
przy sobie butelkę na napój, kubek z łyżką na zupę i kilka cukierków, które pomogą w chwili
spadku cukru.
Noclegi
Pielgrzym prosi o nocleg, dlatego koniecznie trzeba mieć ze sobą śpiwór i karimatę. – Pamiętajmy, że u kogoś w domu powinniśmy zachowywać się skromnie i grzecznie, a wychodząc nie
zapomnijmy podziękować. Jeśli będziemy przestrzegać prostej zasady, że każda z osób starszych stażem pielgrzymkowym weźmie pod opiekę jedną osobę, która idzie pierwszy raz, to
unikniemy sytuacji, że ktoś nie będzie wiedział, gdzie ma się podziać. Dodajmy, że nie wszyscy śpią w domach. Część pielgrzymów wybiera noclegi pod namiotami, które rozkłada za
zgodą właścicieli w ogródkach czy na wyznaczonych boiskach.
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Anioł stróż nie od parady (cz.1)
Dlaczego nie oddać się świadomie pod opiekę własnego Anioła Stróża i nie prosić go
o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne jak budzenie?
Nie lękajmy się także posyłać go do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio zachęca do tego każdego z nas: „Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia
i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go”. Przebywanie w obecności
aniołów jest bowiem prawdziwym szczęściem.
Przyjaźń z Aniołem Stróżem
Przyjaźń Ojca Pio z aniołami lub raczej z Aniołem Stróżem zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w wieku dziecięcym. Mały Franciszek Forgione swego „towarzysza dzieciństwa” otaczał szczególnym nabożeństwem, darzył głębokim uczuciem i ufnym oddaniem. Ojciec Eusebio podaje następującą charakterystykę Anioła Stróża, który towarzyszył Ojcu Pio w czasach jego dzieciństwa: „Przyjął wygląd innego dziecka i stał się dla
niego widzialny […], rozweselał jego dzieciństwo i powodował jego tęsknotę za niebem”. Rzeczywiście, ten czysty duch towarzyszył chłopcu we wszystkich momentach
jego życia, szczególnie w trudnych chwilach. Umacniał go podczas udręk, rozpraszał
wątpliwości, pocieszał i zanosił jego modlitwy przed tron Pana Boga.
Nauczyciel i tłumacz
Ojciec Pio mógł się również przekonać o dobroci i łaskawości swego Anioła Stróża,
który niósł mu nieodzowną pomoc podczas lektury listów pisanych do niego w obcych,
nieznanych Zakonnikowi językach lub w konfesjonale, gdzie Ojciec Pio prowadził dialog z penitentami, których obcy był język włoski czy łacina. Na czym polegała ta pomoc? Otóż, w liście z 20 września 1912 roku Zakonnik wyjaśnia: Osobistości z nieba
nie przestają mnie odwiedzać i dawać mi odczuć przedsmak upajającego szczęścia
świętych. A jeśli zadanie naszego Anioła Stróża jest wielkie, to zadanie mojego Anioła
Stróża jest na pewno większe od czasu, gdy ma wobec mnie także obowiązek nauczyciela – tłumacza z obcych języków.
Jego Anioł Stróż rzeczywiście pełnił posługę tłumacza, o czym jeszcze dobitniej świadczy napisane pod przysięgą pismo księdza Salvatore Pannullo: „Ja niżej podpisany, zeznaję pod świętą przysięgą, że ojciec Pio po otrzymaniu tego listu przekazał mi dosłownie jego treść. Zapytany przeze mnie, jak mógł go przeczytać i zrozumieć, nie znając
nawet alfabetu greckiego, odpowiedział mi: Wiesz! To Anioł Stróż wyjaśnił mi wszystko”.
Anioł tłumacz spełniał także rolę pomocnika w odszyfrowywaniu listów pisanych przez
kierowników duchowych do Ojca Pio. Zdarzało się bowiem, iż szatan czynił tę korespondencję nieczytelną lub mocno poplamioną atramentem i wówczas – jak zeznaje
ojciec Eusebio – „anioł Ojca Pio ujawniał szatańskie zamiary i wskazywał na sposób ich
pokonania”.
Błażej Strzechmiński OFMCap
Źródło: www.glosojcapio.pl

Dzisiaj XX niedziela zwykła. Kolekta na cele naszej Parafii.
Dziś w Kamieniu Śl. Odpust ku czci św. Jacka - patrona metropolii górnośląskiej.
O 11:00 Msza św., o 15:00 uroczyste nieszpory
——————————–——————————————————
Kolekta ubiegłej niedzieli, na rehabilitację naszych chorych parafian Oli i Michała,
wyniosła 5.152 zł i 31 €. Bóg zapłać!
——————————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na zakup opału. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać!
——————————–——————————————————
W środę około godz. 17:00 przyjdą do naszej parafii pielgrzymi udający się na Jasną Górę MB Częstochowskiej. Proszę i zachęcam, jak w ubiegłych latach, o podjęcie ich w gościnie na nocleg. Z góry serdeczne, chrześcijańskie Bóg zapłać za dobroć okazaną pielgrzymom.
Nabożeństwo dla pielgrzymów w środę o godz. 20:30.
W czwartek o godz. 7:00 Msza św. na pożegnanie pielgrzymów.
——————————–——————————————————
W czwartek na Mszy św. wieczornej o 18:00 chcemy podziękować za posługę
2 siostrom zakonnym: przełożonej s. Cyryli i zakrystiance s. Deborze. Obie siostry
kończą w naszej parafii posługę i są dalej posłane do Sosnowca.
Bardzo dziękujemy siostrom za ich pełne serca zaangażowanie, radość, posługę
i modlitwę dla naszej Parafii. Bóg zapłać Wam i Boże prowadź dalej!
——————————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————————–——————————————————
Jest organizowany autobus na Górę Św. Anny na obchody kalwaryjskie w sobotę
30.08. Zapisy w zakrystii lub tradycyjnie u p. Marii Baron (77 4631-813). Serdecznie zachęcamy wiernych, parafian, starszych, którzy już pieszo niestety iść nie mogą. Serdecznie zapraszamy na wyjazd kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów.
——————————–——————————————————
Zapraszamy do udziału w Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Jesteśmy 2 fioletową. Wyruszamy z Dobrodzienia z parafii św. Marii Magdaleny.
——————————–——————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Justyna Antemborska zam. Kolonowskie i Rafał
Dzierżawa, zam. Kolonowskie (zap. III); Aneta Jureczko, zam. Zawadzkie
i Florian Czupała zam. Kolonowskie (zap. II).
——————————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi Banach, p. Gerardowi Spałek, p. Benedyktowi Front, p. Kazimierzowi Kamer, p. Hildegardzie Świerc i p. Franciszkowi Machnik, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Żeromskiego: Elżbietę Lepieciło
oraz z ul. 1 Maja: Marię Ziaja, Gizelę Tarara i Teresę Obst. Bóg zapłać!

