Porządek Nabożeństw
od 07.09. do 14.09.2014 r.
Niedziela 07.09. XXIII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zum 55. Hochzeitstag als Dank u. Bitte um Gottes Segen u. Gesundheit sowie Gottes
Segen u. Gesundheit in den Familien der Kinder
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci.
17:15 Nieszpory
18:00 O bł. Boże i zdrowie w pewnej int. oraz za ++ rodziców, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące
Poniedziałek 08.09. święto Narodzenia NMP
18:00 W int. Członków Róż różańcowych
Wtorek 09.09.
18:00 Za + męża i ojca Marcina w 9 r. śmierci, ++ ojca Jana, teściów Zofię i Gerharda, braci
Franciszka i Edwarda oraz ++ z pokr.
Środa 10.09. św. Grzegorza, papieża, doktora, wsp.
17:00 Za + rodziców Pawła i Annę, Wiktora i Cecylię, rodzeństwo, 5 braci, 4 siostry oraz
++ z pokr.
Czwartek 11.09.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + matkę Elżbietę Leja, + ojca Pawła oraz ++ pokr.
Piątek 12.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża Józefa, syna Joachima z ok. ich urodzin
Sobota 13.09. św. Jana Chryzostoma, bp, dr. wsp.
8:00 Za + Małgorzatę Muc w 1 r. śmierci oraz ++ pokr.
15:30 Msza św. i ślub: Sandra Henne i Konrad Grzech
—–—————————————–—–————————————
18:00 Za + matkę Krystynę Prukop w 1 r. śmierci oraz + męża Wiktora
19:00 Nabożeństwo fatimskie
Niedziela 14.09. XXIV Zwykła, Podwyższenia Krzyża św.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ewald Fuchs - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O światło Ducha św. opiekę NSM, Boże bł. w int. Kingi Szydłowskiej z ok. 18 r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża Józefa z ok. urodzin, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe,
szwagra, teściów Jadwigę i Pawła, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Miłuj bliźniego”
To, co kiedyś mieściło się z trudem w przypominającym
małą szafkę komputerze, dzisiaj nosimy w smartfonie
w kieszeni lub torebce. Coraz bardziej wymyślne metody
parzenia kawy, kojarzone do niedawna z krajami Południa,
wypierają z naszych domów tradycyjną zalewajkę. Rukola,
ser feta, tzatziki i tortille zastępują w lodówkach dobrze
znane sery, sałaty itd. Niejedna rodzina odkładając pieniądze na wakacyjny wyjazd, wybiera już nie polskie Pomorze z rozkapryszoną pogodą, ale gorącą Dalmację z adriatyckimi riwierami. Współczesny świat krzyczy: „Możesz
więcej!” – więcej kupić, więcej zjeść, więcej mieć, więcej
umieć, więcej przeżyć. „Czy człowiek w kontekście postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy
godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy świadczyć i nieść pomoc wszystkim?” – pytał
w 1979 roku św. Jan Paweł II. Jeżeli żyje Ci się lepiej niż kilkanaście, czy
kilkadziesiąt lat temu, to zadaj sobie pytanie o miłość. Czy bardziej
kochasz? Czy masz w sobie więcej siły do służenia bliskim, przebaczania,
czy po prostu do wysłuchania drugiego człowieka? Św. Paweł w Liście do
Rzymian pisze: „Albowiem przykazania - streszczają się w tym nakazie:
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość sprawia, że żyje się
lepiej – nie dlatego, że coś masz, ale dlatego, że kochając jesteś
„większy”, niż byłeś jeszcze niedawno.
Sentencja tygodnia: Edmond Jabes: „ Podróż jest odrzuceniem słowa.
Milczy się, aby słuchać, patrzeć i podziwiać”.
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Msza św. roczków i chrzcielna jest w I soboty miesiąca o 15:00. Nauka przed chrztem
w II sobotę miesiąca o 16:30. Tylko na nauce będą wydawane zaświadczenia, że ktoś może być
rodzicem chrzestnym poza parafią. Nauka obowiązuje rodziców i chrzestnych zamieszkałych
w naszej parafii. Chrzestni spoza parafii mogą uczestniczyć w nauce u siebie, należy przynieść
od ks. proboszcza zaświadczenie, że można być matką lub ojcem chrzestnym. Do spisania
chrztu należy przynieść akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców i chrzestnych.
——–———————–———————–——————————————————
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00. Terminy:
6,7,13,14 września oraz 6,7,13,14 grudnia. Spisać protokół przedślubny należy 3 miesiące przed
ślubem. Należy przynieść aktualny akt chrztu oraz dowód osobisty.
——–———————–———————–——————————————————
Camino - Nysa. Szlak św. Jakuba w naszej diecezji najbardziej popularny wiedzie z Głuchołaz
do Skorogoszczy. Liczy 110 km! ZAPRASZAM do pielgrzymowania tym szlakiem w terminie
od 15 do 18 września.
——–———————–———————–——————————————————
Zapraszamy do naszej parafialnej Biblioteki. Czynna jest po niedzielnej Mszy św.
o godz. 10:00. Oprócz starszych ale i nowych książek, można wypożyczać filmy o tematyce
religijnej i nie tylko (jest ok. 80 tytułów). Film wypożyczamy na okres 1 tygodnia!
——–———————–———————–——————————————————
Na stronie www. w Galerii zdjęcia z wydarzeń parafialnych oraz do 10 września Klimaty wakacji. Są też zdjęcia z pielgrzymki na Górę św. Anny.
——–———————–———————–——————————————————
Przed Mszami w czwartki jest Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątki Różaniec za młode
pokolenie, w niedziele o 9:30 Godzinki. Zapraszamy i dziękujemy wszystkim uczestniczącym
i prowadzącym.
——–———————–———————–——————————————————
Opowiadanie:
W jednym z barów samoobsługowych starsza pani wzięła duży talerz zupy, postawiła go na
tacy, a po zapłaceniu postawiła tacę na wolnym stoliku. Powiesiła torebkę na krześle i zamierzała usiąść, aby zjeść dymiącą i pachnącą zupę, kiedy zauważyła, że zapomniała wziąć łyżkę.
Zostawiła wszystko i podeszła do kasy, przy której leżały sztućce. Po powrocie zdumiona zobaczyła, że na jej miejscu usiadł bezdomny młody człowiek i spokojnie zjadał jej zupę. Kobieta
zaniepokoiła się i oburzyła. Następnie z kiepsko skrywanym poczuciem wyższości usiadła na
krześle obok i zanurzyła łyżkę w zupie, tuż pod nosem intruza. Młodzieniec uśmiechnął się
i kontynuował jedzenie. Nabrała kolejną łyżkę, młodzieniec podobnie. Pomyślała: Jaki bezczelny! O, gdybym była odważniejsza! Czas zrobić porządek z bezdomnymi! Za każdym razem,
kiedy kobieta nabierała łyżkę, siedzący naprzeciwko niej biedak, bez najmniejszej konsternacji,
robił to samo. Tak było do chwili, gdy na dnie talerza pozostała odrobina zupy. Wtedy przyszła
jej myśl: Zobaczymy, co powie, kiedy talerz będzie pusty. Młodzieniec zostawił jej ostatnią
łyżkę. Następnie wstał, grzecznie ją pożegnał i odszedł. Kobieta popatrzyła na krzesło. Zdumiona spostrzegła: jej torebka znikła! Złodziej! To był tylko pospolity złodziej! Rozczarowana,
wściekła, z wypiekami na twarzy rozejrzała się wokoło. Ale po młodzieńcu bezdomnym ani
śladu. Kiedy tak rozglądała się wokoło, jej złość stopniowo zamieniła się w zmieszanie i wielkie zakłopotanie, bo dostrzegła tacę bez łyżki, ze stygnącą zupą. Na poręczy krzesła wisiała jej
torebka, tak, jak ją zostawiła.

Dzisiaj kolekta na cele kurii i seminarium. Nieszpory o 17:15.
————————–———————–——————————————————
W poniedziałek na plebanii spotkanie chętnych do wyruszenia na pielgrzymkę Camino Nysa.
————————–———————–——————————————————
We wtorek w kancelarii, w godzinach: 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:30; 18:30 - 19:30 można zapisywać intencje mszalne na 2015 rok. W pierwszej kolejności niech uczynią to osoby zainteresowane Mszami rocznicowymi (urodziny, śluby, śmierci). Można zapisywać również
przez e-mial.
————————–———————–——————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Błogosławieństwo tornistrów dzieci z I klasy.
O 17:45 w salce spotkanie rodziców dzieci I komunijnych.
————————–———————–——————————————————
W czwartek o 18:45 w salce spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania.
————————–———————–——————————————————
W piątek o 18:45 w kościele spotkanie wyjeżdżających do Bratysławy i Budapesztu. Do
środy należy wpłacić brakującą sumę pieniędzy.
————————–———————–——————————————————
W sobotę o 10:00 spotkanie i ognisko dla Marianek i kandydatek. W sobotę w Zameczku
Odpust. Msza św. o 14:00. O 16:30 nauka przedchrzcielna. O 19:00 Nabożeństwo fatimskie.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii i wydział teologiczny. O godz. 14:00 w kościele
seminaryjnym w Opolu pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie placu
kościelnego. Wzajemne podziękowania za trud pielgrzymowania pieszego i autokarowego
na Górę św. Anny oraz tym, którzy nam modlitwą towarzyszyli łącząc się w naszej świątyni
i w domach. Na malowanie świątyni ofiarę wpłaciło 101 rodzin. Razem ze zbiórką złomu
i jedną kolektą stan wynosi 38.779 zł.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt
————————–———————–——————————————————
Zarząd Gminny DFK w Kolonowskiem organizuje dla wyjazd na Pielgrzymkę Narodów do
Zlatych Hor, w sobotę 20 września 2014r. Koszt 25 zł. Wpłata i zapisy do dziś u p. Katarzyny Muc (77 4611063) lub p. Elżbiety Ullmann (77 4611462).
————————–———————–——————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Miemiec zam. Kolonowskie i Mateusz Skiba zam.
Kolonowskie (zap. III). Renata Jaksy zam. Daniec i Adam Grabowski zam. Kolonowskie (zap. I). Katrin Konieczna zam Kolonowskie i Kamil Nocoń zam. Kolonowskie
(zap. I).
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Banach, p. Urszuli Żurek
i p. Wandzie Pietrek składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Annę Rogawski, Adelajdę Wacławczyk, Irenę Czupała i Joannę Konieczko. Bóg zapłać!
Pięknych, Błogosławionych chwil życia.

