Porządek Nabożeństw
od 21.09. do 28.09.2014 r.
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 1. Dziękczynienie za tegoroczne płody i dary ziemi
2. Za wszystkich ofiarodawców i darczyńców naszej parafii, szczególnie spraw remontowych
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych oraz dusze
opuszczone
Poniedziałek 22.09.
7:00 Za + męża i ojca Ignacego w r. śmierci, ++ zięciów Henryka i Gerharda ++ rodziców z obu
stron i pokr.
Wtorek 23.09. św. o. Pio, wsp.
18:00 Za + matkę Annę w r. śmierci, ++ ojca Teodora, siostrę Irenę, siostrzeńca Marcina i ++ pokr.
Środa 24.09.
17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośba o dalszą opiekę Boże bł. dla Doroty i Dawida z ok. 5r.
ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie oraz za ++ z rodziny
Czwartek 25.09. św. Władysława z Gielniowa, prezbitera, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Marię Wiciok w 1 r. śmierci
Piątek 26.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców
Gertrudę i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, oraz ++ z pokr.
Sobota 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp.
8:00 Za + Krystynę Mocny - zam. od sąsiadów
15:00 Do Bożej Op. i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośba o Boże bł. i zdrowie z ok. 80r. urodzin Teresy Jarzombek
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża, ojca, teścia i dziadka Józefa w 6 r. śmierci oraz ++ z pokr z obu stron
Niedziela 28.09. XXVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Waleska u. Franciszek, Sohn Reinhold, Gertruda u. Kacper, Sohn Piotr
u. ++ Verwndschaft beiderseitz
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za ++ rodziców Anastazję i Ewalda, Marię i Jana oraz ++ z pokr.
2. Za + matkę Rozalię w 10 r. śmierci oraz + ojca Antoniego Dziedzic
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca Franciszka, ++ teściów Elżbietę i Reinholda oraz ++ z pokr. z obu stron
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Drogi Pana Boga
„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze
drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak
niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad
waszymi drogami i myśli moje - nad myślami
waszymi”.
Jeśli coś zrozumiałem, to jednocześnie oswoiłem.
Nie zaskoczy mnie za bardzo, nie zburzy skrzętnie poukładanego porządku w myślach i sercu.
Jeśli zrozumiałem, to wiem czego mogę się spodziewać.
My, ludzie XXI wieku, nie lubimy tajemnicy. Nie
chodzi o sekret, z którym idzie w parze
zobowiązanie do dyskrecji. Nie lubimy tajemnicy,
czyli czegoś lub Kogoś, kto wymyka się naszym
narzędziom badawczym, definicjom, schematom.
Nienazwany i Nieopisany powoduje poczucie niepewności, może pewnego
rodzaju lęk, pokorę. Czy w odniesieniu do Boga taki stan człowieczej duszy
nie nazywaliśmy kiedyś bojaźnią Bożą? Przed Nim brakuje słów i pewności,
że za chwilę będzie tak, a nie inaczej. Jest poczucie, że On widzi więcej, może
więcej i intuicyjnie zginające się przed Nim kolana. „Jeśli nie Ty, to kto?”.
Bóg nie ma nic wspólnego z ironicznie obojętnym nauczycielem, który pozostawiłby intelektualny głód podopiecznych bez zaspokojenia. Boże myśli nie
są naszymi, ale jeśli cokolwiek ma moc dostrajania naszych myśli do zamiarów Najwyższego to najpewniej jest to żywe Słowo Boże. Kiedy się nim karmimy, mocą Ducha samo zaczyna w nas pracować.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans: „Człowiek stale nosi w sercu tęsknotę za
utraconym rajem. Całe życie szuka szybkiego nurtu., który by go zaniósł na
drugi brzeg, do ostatecznego domu. Tym wieczystym domem jest Miłość”.
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Jan Paweł II o wychowaniu
*Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
*Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę, dążenie do niej, jej obrona i życie
według niej.
*Młodzi was, drodzy rodzice, potrzebują. Oni poszukują wzorców,
które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi
na wiele zasadniczych pytań jakie nurtują ich umysły i serca, a nade
wszystko domagają się od rodziców przykładu życia.
————————–———————–—————————
Opowiadania
*Dwaj przyjaciele szli kiedyś drogą, która przechodziła przez niebezpieczny i ciemny las. Nagle ogromny niedźwiedź, mrucząc
groźnie, pojawił się przed nimi. Jeden z mężczyzn, przerażony,
wdrapał się na drzewo i ukrył się w gałęziach, drugi nie zdążył i widząc, że nie zdoła uciec przed zwierzęciem, upadł na ziemię udając
martwego. Wiedział bowiem, że niedźwiedzie nie jedzą padliny.
Gdy niedźwiedź zbliżył się do niego, powąchał go, zamruczał, próbował poruszyć go pyskiem. Biedak wstrzymywał jednak oddech ze
wszystkich sił. Niedźwiedź rzeczywiście uznał go za martwego
i odszedł. Gdy tylko drugi mężczyzna zobaczył, że niedźwiedź
znikł za drzewami, zszedł z drzewa, na które poprzednio się wdrapał, i spytał przyjaciela: Co ci powiedział niedźwiedź do ucha? Powiedział mi, bym więcej nie podróżował z przyjaciółmi, którzy
w momencie niebezpieczeństwa, zamiast pomóc, uciekają co sił.
*Pewna mama smażyła słodkie racuszki dla synków: pięcioletniego
Tobiasza i trzyletniego Mateusza.
Jak to bywa w takich sytuacjach dzieci spierały się, kto powinien
dostać pierwszego racuszka. Mama wykorzystała to, aby udzielić
im nauki moralnej: Gdyby tu siedział Pan Jezus, powiedziałby:
„Mój brat weźmie pierwszego racuszka, ja mogę poczekać”. Nastała chwila ciszy, po czym Tobiasz zwrócił się do braciszka mówiąc:
Mateusz, będziesz Panem Jezusem.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 10:00 Msza św. Dożynkowa. Odpust w parafii Żędowice.
————————–———————–——————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych.
————————–———————–——————————————————
W piątek o 18:45 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
————————–———————–——————————————————
W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. O 9:30 spotkanie kandydatów na ministranta.
O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie placu kościelnego. Za przygotowanie Mszy św. Dożynkowej, przystrojenie kościoła i placu,
przyniesione dary i przygotowanie dzieci. Dziękuję za wspólne 106 km. trudu pielgrzymkowego na trasie Camino - Nysa. Za atmosferę i wspólny piękny czas.
————————–———————–——————————————————
W piątek od 16:00 do 17:30 można zapisywać intencje mszalne na 2015 rok.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
————————–———————–——————————————————
Biblioteka czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00. Można wypożyczać książki jak też
filmy DVD.
————————–———————–——————————————————
W przedsionku kościoła jest pojemnik, do którego można cały czas przynosić nakrętki
plastykowe jako pomoc dla chorych dzieci.
————————–———————–——————————————————
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.
————————–———————–——————————————————
Rozmowy o wychowaniu - ciąg dalszy.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w spotkaniu z Panią Barbarą Słomian
(Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Opolu). Tematyka spotkań będzie uwzględniała potrzeby i problemy wszystkich zainteresowanych. Pierwsze
spotkanie z cyklu odbędzie się 22 września o godz. 17:00 w sali nr 2 PG Kolonowskie.
————————–———————–——————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Renata Jaksy zam. Daniec i Adam Grabowski zam. Kolonowskie (zap. III). Katrin Konieczna zam Kolonowskie i Kamil Nocoń zam. Kolonowskie (zap. III).
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Teresie Jarzombek,
p. Urszuli Leszczyk, p. Urszuli Wałaszek i p. Jadwidze Jastrzembskiej składamy jak
najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Beatę Lorek, Sylwię Muc,
Jolantę Dreja i Annę Bednorz. Bóg zapłać!
Za każdy dzień życia i spotkanych ludzi - Boże dziękujemy!

