Porządek Nabożeństw
od 14.09. do 21.09.2014 r.
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
Poniedziałek 15.09. NMP Bolesnej, wsp.
7:00 Za ++ dziadków Michała i Marię Adamczyk, wujostwa Franciszka i Richrda Skop, Tomasza,
Wandę, Stefana, Helenę Adamczyk, ciocie Klarę Rychter, Elżbietę Nawrocki, Renatę Adamczyk, kuzynów i poległego wujka Teodora
Wtorek 16.09. św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, wsp.
18:00 Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierkę Jadwigę, szwagrów Henryka i Zygfryda oraz ++ dusze z pokr.
Środa 17.09.
17:00 Za + matkę, babcię i teściową Hildegardę z ok. urodzin, jej ++ rodziców, rodzeństwo, męża,
teściów oraz ++ z pokr i dusze w czyśćcu
Czwartek 18.09. św. Stanisława Kostki, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka oraz ich ++ rodziców i pokr.
Piątek 19.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1. W int. wszystkich tegorocznych pielgrzymów na Górę św. Anny
2. Za + Gertrudę Świerc w 1 r. śmierci
Sobota 20.09.
8:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Anny i Michała
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża Franciszka, syna Henryka, rodziców Gertrudę i Franciszka, teściów Marię i Karola, siostry Paulinę i , szwagrów i siostrzeńca
Niedziela 21.09. XXV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Schwager Georg, Schwester Eleonora, ++ Eltern u. Geschwister beiderseits
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Msza św. Dożynkowa
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych oraz dusze
opuszczone

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Moc uwielbienia
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne”. Wielką popularnością w księgarniach religijnych cieszy się książka „Moc
uwielbienia”. Opowiada o tym, jak zmienia się
życie człowieka, gdy zaczyna szczerze Bogu
dziękować i Go uwielbiać. Autor, Merlin Carothers, dzieli się doświadczeniem rozmów
z ludźmi, których problemy „powaliły na łopatki”. „Podziękuj za to Bogu?” – prowokacyjna zachęta, spotykała się początkowo
z niezrozumieniem, zdziwieniem, a nawet
buntem zrozpaczonych rozmówców. „Jak mogę za to dziękować? Przecież to jest złe. Przez
to cierpię!”. Merlin z rozbrajającą szczerością
mawiał wtedy: „Ale gdyby nie to doświadczenie, nie przyszedłbyś tak szczerze do
Boga! Nie miałbyś potrzeby tak bardzo Go szukać”. Dziękując za wszystko, wyrażamy naszą ufność, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra”. Także w tym, co nas boli, czego nie rozumiemy, na co nie potrafimy się zgodzić. Skoro Bóg nawet w takich sytuacjach myśli o naszym dobru, to
świadczy o tym, że Mu naprawdę zależy i że On sam jest dobry. Z autentycznym
dziękczynieniem idzie w parze uwielbienie, innymi słowy: wywyższenie Boga. Już
nie za coś, ale ze względu na to, jaki jest Bóg. Wywyższenie Jezusa dokonało się
na krzyżu, na Golgocie. On oddał Swoje życie, abym mógł żyć wiecznie z Nim
i w Nim. A jak jest na mojej Golgocie – w moim sercu? Czy wywyższyłem już
Jezusa?
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans: „Słońce nikogo nie minie obojętnie. Zauważy i
ciebie, jeżeli tylko nie skryjesz się w cieniu”.
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Św. Jan Paweł II o rodzinie
„Jeżeli małżonkowie, stosując się do okresów niepłodności, szanują nierozerwalny
związek znaczenia jednoczącego i rozrodczego płciowości ludzkiej, postępują jako
‘słudzy’ zamysłu Bożego i ‘korzystają’ z płciowości zgodnie z pierwotnym dynamizmem obdarowania ‘całkowitego’, bez manipulacji i zniekształceń”.
„Naturalne planowanie rodziny jest wielkim znakiem zaufania małżonków do Boga.
Zdaje się, że o wiele łatwiej zaufać Mu w sferze pieniędzy, czy wychowania. Tutaj Bóg
daje wolną wolę, a także rozum i zaprasza do współpracy”.
„Naturalnej ‘mowie’, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja
narzuca ‘mowę’ obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu”.
„Rozmawiamy ze sobą przez nasze słowa, gesty, mimikę twarzy, spojrzenie, głos, a
także dotyk i bliskość cielesną. W akcie małżeńskim ciało przekazuje bardzo mocny
komunikat: „cały jestem twój!”. Uciekając się do antykoncepcji zniekształcamy to przesłanie. Tak jakbyśmy powiedzieli: „jestem twój, ale..”.
„Wszelki nacisk wywierany przez władze na rzecz stosowania środków antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spędzania płodu, winien być bezwzględnie potępiony i zdecydowanie odrzucony”.
„Żyjemy w takim, a nie innym świecie. Nie możemy od ludzi wymagać zbyt wiele.
Chrońmy ich przed niepożądanymi konsekwencjami. Nie rezygnujmy z walki o czystą
i odpowiedzialną miłość”.
„Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się tylko do fizycznego rodzenia dzieci,
poszerza się i ubogaca wszelkimi owocami życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powołania winni przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci, Kościołowi i światu”.
„Dobre małżeńskie decyzje powtarzane w podobnych sytuacjach prowadzą do stałej
postawy, czyli cnoty. Im więcej cnót, tym więcej owoców wspólnego życia. Współpraca
rodziców z Bogiem w przekazywaniu życia wiąże się więc z troską o odpowiednią atmosferę, która nie może zaistnieć bez cnót i duchowych owoców”.
„Podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów
pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania — poprzez rodzenie — obrazu
Bożego z człowieka na człowieka”.
„Jakże kruche jest szczęście małżonków, którzy zapominają, że nic nie przyniesie im
takiego błogosławieństwa, jak współpraca ze Stwórcą i Dawcą życia”.

Dzisiaj kolekta na cele parafii i wydział teologiczny. O 17:15 Nieszpory. O godz.
14:00 w kościele seminaryjnym. Dożynki Gminne w Staniszczach Wielkich. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
————————–———————–——————————————————
W poniedziałek z kilkoma parafianami wyruszamy na szlak Camino - Nysa. O 7:00
rano uczestniczymy w Mszy św. jedziemy do Głuchołaz i pragniemy pielgrzymować
110 km. do Skorogoszczy. Powrót planujemy w czwartek na Mszę św. o 18:00. Będziemy nieść nasze i wasze intencje i prosimy was też o pamięć i modlitwę.
————————–———————–——————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych. Po
Mszy św. zapraszamy do salki do sióstr chórek śpiewający na Mszach szkolnych. Mogą zgłaszać się dziewczynki już od I klasy.
————————–———————–——————————————————
W piątek o 19:00 w salce spotkanie uczniów klas I i II gimnazjum.
————————–———————–——————————————————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Od 17:00 okazja do spowiedzi św.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 10:00 Msza św. Dożynkowa. Odpust|
w parafii Żędowice.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie
placu kościelnego.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba
————————–———————–——————————————————
24 września wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii.
————————–———————–——————————————————
W sobotę 04.10. organizowany jest wyjazd na Czuwanie Róż różańcowych do Winowa. Mogą jechać wszyscy chętni. Szczegóły i zapisy u p. Marii Kruk tel. 77 4620326.
————————–———————–——————————————————
Prośba o podzielenie się płodami rolnymi, aby udekorować świątynię na Dożynki.
Owoce, warzywa itp. Można przynosić do kościoła do czwartku.
————————–———————–——————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Renata Jaksy, zam. Daniec i Adam Grabowski, zam.
Kolonowskie (zap. II); Katrin Konieczna, zam Kolonowskie i Kamil Nocoń,
zam. Kolonowskie (zap. II).
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Kluba, p. Herbertowi Świerczok i p. Henrykowi Sznura składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Anitę Wągrodzką, Iwonę
Smieszkol, Gabrielę Ziaja i Małgorzatę Dudarewicz. Bóg zapłać!
Krzyżu święty nade wszystko!

