Porządek Nabożeństw
od 19.07. do 26.07.2015 r.
Niedziela 19.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, dziadków, Urszulę w r. śmierci, ciocie, brata Ernesta, pokr i dusze opuszczone (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + doktora Jana Jonek - zam. od Edmunda Antczyk
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ matkę Elżbietę, męża Karola w 3 r. śmierci
Poniedziałek 20.07. bł. Czesława, prezbitera
8:00 Za ++ rodziców Jana i Annę, męża Huberta, ++ dziadków z obu stron
Wtorek 21.07.
18:00 Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Jana Steinert, męża Józefa, synową
Beatę, brata Gerharda, siostrę Reginę, szwagra Teodora, szwagierkę Hildegardę, Pawła Bronek,
siostrę Marię Rogera, Albinę Steinert oraz ++ z pokr.
Środa 22.07. św. Marii Magdaleny
8:00 Za ++ z rodzin Buballa i Schatton oraz dusze opuszczone
12:00 Msza św. i ślub Paweł Mandla i Dominika Żyłka
Czwartek 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, święto
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 1. Za + ojca Antoniego Sowicz w r. śm., matkę Łucję, męża Henryka, teściów oraz ++ z pokr.
2. Za + Elżbietę Richter - zam. od sąsiadów
Piątek 24.07. św. Kingi, dziewicy
17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016
18:00 Za + męża Alfreda Świerc w 3r. Śm, ++ jego rodziców oraz ++ z pokr.
Sobota 25.07. św. Jakuba, apostoła, święto
8:00 Za + matkę Marię, + ojca Karola, męża Jerzego, jego rodziców, ++ Gintra, Marię i Renatę oraz
++ z pokr.
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za + syna Waldemara z ok. ur., męża Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka
oraz ++ z rodziny
2. Za + męża i ojca Krystiana w 11r. śm., teściów Jadwigę i Michała, szwagra Edwarda, chrześniaka Patryka oraz ++ z obu stron
Niedziela 26.07. Uroczystość św. Anny
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i ++ mieszkańców dzielnicy Bendawice (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………………………
17:00 Nieszpory z bł. kierowców i pojazdów
18:00 O łaskę powrotu do normalnego życia i zdrowie dla syna
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Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

29(1126) 19.07. – 26.07.2015

Refleksja
„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”.
Refren psalmu powtarzany przez nas w trakcie niedzielnej Mszy
jest tyle piękny, co prowokujący, a może i nierealny. Badania
CBOS z końca ubiegłego roku pokazują, że zaledwie 29 % Polaków
jest zadowolonych ze swoich dochodów i sytuacji finansowej. Jak
tu szczerze śpiewać „nie brak mi niczego”? Na pierwszy rzut oka
wydaje się, że albo robimy to bezmyślnie i rozleniwione wakacjami
serce i umysł nie nadążają za słowami, albo, co gorsza, w kościele
trzeba robić dobrą minę do złej gry, czyli mniej lub bardziej świadomi wchodzimy w rolę aktorów…
Czy można być niezadowolonym z zawartości portfela i jednocześnie śpiewać „nie brak mi niczego”? Można! Psalm 23, z którego
zaczerpnięto śpiewany refren, pokazuje troskę Boga o sferę o wiele
głębszą i wbrew pozorom bardziej decydującą o naszym szczęściu,
niż finanse. „Orzeźwia moją duszę”, „wiedzie mnie po właściwych
ścieżkach”, „Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie
dni mego życia, zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy”.
Największym dramatem człowieka nie jest niegodziwa płaca, bezrobocie, czy praca w niewyuczonym wcześniej zawodzie. Problemy
ekonomiczne mogą spędzić niejednemu sen z oczu, ale są niczym
wobec przeraźliwego niepokoju, który wyrasta z doświadczenia
grzechu. Na szczęście Pan jest naszym pasterzem i z naszych słabości to On nas ratuje, przychodzi każdego dnia z miłością i daje się
nam za darmo. Czy trzeba nam czegoś więcej?
Biedaczyna z Asyżu – św. Franciszek, który materialnie nie miał
nic, wołał z pasją: „Bóg mój i wszystko!”
Sentencja tygodnia: Albert Jacquard - Nikt nie jest biedny, jeśli
ma przyjaciół.
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Opowiadanie
(Nie)potrzebna lampa
Pewien człowiek codziennie zstępował do wnętrza ziemi, gdzie
wydobywał sól. Zawsze zabierał ze sobą kilof i lampę. Któregoś wieczoru, gdy wracał już na powierzchnię, w krętym i niewygodnym
chodniku kopalni lampa wypadła mu z ręki i rozbiła się o skałę.
Początkowo górnik był nawet z tego bardzo zadowolony:
- Wreszcie! Miałem już jej dosyć. Musiałem zawsze nosić ją ze sobą,
uważać, gdzie ją stawiam, myśleć o niej nawet w czasie pracy. Teraz
mam jeden kłopot mniej. Czuję się bardziej wolny! A poza tym... chodzę tędy od tylu lat i na pewno się tutaj nie zgubię!
Jednak bardzo prędko zabłądził. W ciemności wszystko wyglądało
inaczej. Zrobił kilka kroków, lecz boleśnie uderzył się o ścianę. Zdziwił się: czyżby to nie był ten sam chodnik? Jakże mógł zgubić się tak
szybko? Spróbował zawrócić, lecz dotarł do brzegu jeziorka, w którym zbierały się spływające wody.
- Nie jest zbyt głębokie - pomyślał - lecz jeśli tam wejdę, teraz,
w ciemności na pewno tu utonę.
Rzucił się na ziemię i zaczął iść na kolanach. Pokaleczył sobie dłonie
i nogi. Łzy napłynęły mu do oczu, gdy spostrzegł, że w gruncie rzeczy udało mu się posunąć do przodu jedynie o kilka metrów i że nadal
znajduje się właściwie w punkcie wyjścia.
Nagle zatęsknił za swoją lampą. Upokorzony czekał, aż ktoś zejdzie
na dół, by zacząć go szukać i wyprowadzi stąd, oświetlając drogę
ogarkiem świecy.
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych”
——–————–————————–———–—–———–——
Na wesoło
Motocyklista pędzi ponad 200 km/h. Nagle potrąca małego wróbla.
Zawozi go do domu, daje mu klatkę, jedzenie i picie.
Rano ptaszek odzyskuje przytomność. Rozgląda się dookoła i widzi
kraty, wodę i jedzenie.
- Rety chyba zabiłem motocyklistę
Byłem w zoo - mówi kolega do Jasia.
- Naprawdę? A ile lat? - pyta Jaś.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
W poniedziałek bł. Czesława, patrona diecezji.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
W czwartek Święto św. Brygidy, patronki Europy. O 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
W każdy piątek przed Mszą św. Różaniec za młode pokolenie. Pragniemy włączać intencję
o dobre przygotowanie i przeżycie ŚDM 2016.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. Kolekta
przeznaczona będzie na cele parafii. Na nieszporach o godz. 17:00 błogosławieństwo kierowców
i pojazdów. Zachęcamy do złożenia ofiary dla misjonarzy (1gr. za każdy bezwypadkowy przejechany kilometr).
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Wyjazd do Olesna w poniedziałek 27.07. o godz. 15:30 z parkingu przy Kościele. Koszt wyjazdu
15zł.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiary składane na cel malowania
świątyni w kancelarii, kościele i banku.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Cecylii Lempa składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Dawid Bereziuk zam. Kolonowskie i Katarzyna Mikłuszka
zam. Staniszcze Wlk. 3. Robert Pawlik zam. Kolonowskie i Aleksandra Basaj zam. Opole.
3. Wojciech Malek zam. Chrząstowice i Milena Markowska zam. Kolonowskie.
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowej: Danutę Nowicką; ul. Ks. Czerwionki:
Barbarę Mordyńską, Zdzisławę Kordeczko, Gabrielę Przybył i Stefanię Melcer. Bóg zapłać!
(prośba o przyjście w środę i piątek).
——–————–—–——————————–—–———–——–———–———————
Wakacje
20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny.
20 - 29.07. Camino - Sandomierz - Kraków (205 km). ). Spotkanie chętnych do wyruszenia w
drogę w czwartek o godz. 20:00 na plebanii.
26.07. niedziela, godz. 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów
05.08. środa, wyjazd do Barda, Wambierzyc i Polanicy. Koszt 15 zł. Zapisy w kancelarii
i zakrystii
17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii i zakrystii
28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy w kancelarii
i zakrystii
Błogosław Panie Nas!

