Porządek Nabożeństw
od 25.01. do 01.02.2015 r.
Niedziela 25.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Theodor anlässlich des Todestages, Mutter Anna, Schwigereltern Elisabeth
u. Gerhard, Grosseltern beiderseites
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Urszulę z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra
oraz ++ z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Cecylię Gajdos w miesiąc po śmierci
Poniedziałek 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wsp.
8:00 Za + córkę Annę Naumann w 7 r. śmierci, ++ rodziców Cecylię i Alfonsa Niewergol,
teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr.
Wtorek 27.01. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wsp.
17:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie
oraz w rodzinach dzieci
Środa 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora, wsp.
17:00 Za + męża, ojca i dziadka Henryka w r. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Pawła, teściów
Annę i Pawła ich 2 synów, ++ dziadków Annę i Piotra, Annę i pokr.
Czwartek 29.01
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + żonę i matkę Małgorzatę, ++ rodziców Elżbietę i Piotra oraz pokr.
Piątek 30.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ męża w r. śmierci, ojca, teściów i pokr.
Sobota 31.01. św. Jana Bosko prezbitera, wsp.
8:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję,
brata Antoniego, szwagierkę, 3 szwagrów, dziadków i pokr z obu stron
————————–—–————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + żonę Teresę z ok. urodzin, ++ pokr.
Niedziela 01.02. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego, ++ pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca i dziadka w miesiąc po śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Czas jest krótki...
...trzeba więc, aby ci, którzy mają
żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci,
a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się
nie radowali; ci, którzy nabywają, jak
gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie
korzystali. Przemija bowiem postać
tego świata”. Czy Słowo Boże wymaga od nas, abyśmy byli aktorami
we własnym życiu? Żyć, ale tak nie do końca… Angażować się, ale bez
przesady… Zarabiać, ale… O ile w przypadku rzeczy, możemy sobie
wyobrazić, że taki ambiwalentny stosunek jest jeszcze możliwy, to co
w przypadku innych ludzi? Mamy kochać „na pół gwizdka”? Przecież
w tylu kazaniach, konferencjach, katechezach słyszeliśmy o radykalizmie,
o całkowitym darze z siebie, a tu: „trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak
żyli, jakby byli nieżonaci”. Jak to rozumieć? Powołanie życiowe, obowiązki,
okoliczności życia, a także ludzie, którzy z nami dzielą codzienność są naszą
drogą do nieba. W samo pojęcie drogi wpisany jest dynamizm, ruch. Aby
droga spełniła swoją rolę, potrzeba z mojej strony wysiłku, zdolności do
robienia kolejnych kroków naprzód, nawet jeśli wiążą się ze zmianami, które wytrącają z tzw. „świętego spokoju”. „Przemija postać tego świata”. Droga nigdy nie jest celem samym w sobie. Okoliczności mojego życia przeminą, zostanę sam na sam z Bogiem i wtedy okaże się, czy na drodze życia
czegoś się nauczyłem, czy może potraktowałem codzienność, jak mniej lub
bardziej przytulne gniazdko, z którego nie warto się wychylać.
Sentencja tygodnia: Ulf Ekman: Jedność zaczyna się od otwartego, krwawiącego serca, które chce pokuty, nawrócenia i pojednania.
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Nasza Książka:
W zakrystii do nabycia w formie cegiełki, książka pt. „Kapliczki
i krzyże przydrożne na terenie Gminy Kolonowskie”, której autorem jest
p. Gerard Mańczyk. Cegiełki w cenie minimum 10 zł. zostają przeznaczone na
cele remontowe naszej świątyni. Bóg zapłać za zakup i przekazaną kwotę
w ubiegłą niedzielę: 2.305 zł.
————————–—————–——-–—————————————
Opowiadanie:
Bardzo, bardzo dawno temu, w pewnej malutkiej wioseczce znajdował się mały warsztat stolarski. Pewnego dnia, kiedy nie było w nim właściciela, wszystkie jego narzędzia pracy zwołały między sobą walne zebranie. Posiedzenie było długie, a czasami wręcz wybuchowe. Zastanawiano się bowiem nad usunięciem z nobliwej wspólnoty niektórych jej członków. Jeden z uczestników przemówił w te słowa: Powinniśmy usunąć z naszych szeregów naszą siostrę Piłę,
która jest nazbyt ostra i skrzypie zębami. Ma najzjadliwszy na całym świecie
charakter. Ktoś inny dorzucił: Nie możemy również trzymać w naszych szeregach naszego brata Hebla: z niczym się nie zgadza i wszystko pomniejsza, obdziera ze skóry wszystko to, co spotka. Wiemy dobrze, że nasz brat Młotek protestował ktoś inny - ma twardy i gwałtowny charakter. Powiedziałbym
wręcz, że uwielbia bić. Sposób, w jaki upiera się przy wszystkim, jest nie do
zniesienia, a jego głos doprowadza nas do szału. Pozbądźmy się go. A gwoździe? Czy można żyć z ludźmi, którzy doczepiają się do wszystkiego? Nie
chcemy ich więcej! To samo z Pilnikiem i Skrobakiem. Współżycie z nimi to
nieustające tarcie. Niech opuści nas również Szklany Papier, którego jedynym
celem w życiu jest ścieranie się ze wszystkimi! W ten sposób dyskutowały ze
sobą coraz bardziej żywiołowo narzędzia stolarza. Wszyscy mówili na raz.
Młotek żądał usunięcia Pilnika i Skrobaka, te natomiast chciały się pozbyć
Młotka i tak dalej. Na koniec zebrania wszyscy żądali, aby usunąć wszystkich.
Wreszcie narada została przerwana nagłym powrotem stolarza. Kiedy wszystkie narzędzia zobaczyły go zbliżającego się do stolarskiego stołu, natychmiast
ucichły. Stolarz wziął deskę i przyciął ją ostrą Piłą. Potem zestrugał ją Heblem,
który doskonale pomniejsza wszystko, czego się tylko dotknie. Potem rzemieślnik ujął Siekierę, która potrafi wszystko brutalnie rozbijać na części, następnie wziął Skrobak, który bierze to wszystko "na ząb", wreszcie chwycił
Szklany Papier, który wszystko ściera i zdrapuje. W końcu wziął bardzo ostre
gwoździe i mocny Młotek, który dobrze bije. Wszystkich swych narzędzi
mających tak nieznośne charaktery użył do wykonania pięknej kołyski, która
miała służyć dziecku mającemu się niebawem urodzić.

Dzisiaj kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. Rodzina Różańcowa zaprasza wszystkich członków na kolędowe spotkanie do salki o godzinie
15:00. Proszę przynieść Drogę do nieba. Nieszpory o 17:15.
————————–—————–—————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium
————————–—————–—————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny (cena wynosi 5zł), Mały Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia film na płycie dvd pt. Ziemia Maryi.
————————–—————–—————————————————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. Okazja do spowiedzi
św. przed każdą Msza św.
————————–—————–—————————————————
Można przekazywać 1 % podatku za rok 2014 na Caritas Diecezji Opolskiej
Organizacja Pożytku Publicznego. Otrzymane pieniądze zostaną przekazane na
zakup łóżek elektrycznych, sterowanych pilotem dla osób chorych i starszych.
————————–—————–—————————————————
W środę 28.01. w Opolu kolejna Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy
w zakrystii.
————————–—————–—————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wszelkie dobro. Z serca płynące podziękowanie
Mariuszowi Rolikowi za jego 16 letnią gorliwą służbę ministranta.
————————–—————–—————————————————
W 2015 roku planowany jest wyjazd do Medjugorie: 1 dzień - pobyt w Budapeszcie (baseny termalne, rejs po Dunaju); 2, 3, 4, 5 dzień - pobyt w Medjugorie, ale
też wycieczki do Mostaru, Dubrownika i Splitu. 6 i 7 dzień - wypoczynek na plaży
nad Adriatykiem. 8 dzień - powrót. Koszt ok. 1.700 zł. Termin pierwsza połowa
lipca. Wstępne zapisy u ks. Piotra (plan w gablotce).
————————–—————–—————————————————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Otylii Stefan składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—————–—————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Mickiewicza: Krystynę Kciuk,
Helenę Kowalską i Anetę Ziaja oraz z ul. Słowackiego: Krystynę Sowa. Bóg zapłać!
————————–—————–—————————————————
W lutym następujące Róże Różańcowe
przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.02. Róża 6 p. Maria Baron
08.02. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
15.02. Róża 8 p. Gizela Zajonc
22.02. Róża 9 p. Maria Kruk
————————–—————–—————————————————
W drugim tygodniu ferii, dobrego, błogosławionego oraz dobrze wykorzystanego
tego czasu - życzymy!

