Porządek Nabożeństw
od 26.07. do 02.08.2015 r.
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 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. urodzin oraz o Boże bł.
w rodzinach dzieci
17:00 Nieszpory oraz błogosławieństwo kierowców i pojazdów
18:00 O łaskę powrotu do normalnego życia i zdrowie dla syna
Poniedziałek 27.07.
8:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, męża Georga, Albinę i Józefa, brata Alfreda, ciocię Marię,
szwagrów Reinholda, Józefa, oraz ++ z pokr.
Wtorek 28.07.
18:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Szaton, męża Eryka Walaszek, o. Krystiana, brata Ryszarda,
bratową Helenę oraz ++ z pokr. Szaton, Walaszek, Piegsa
Środa 29.07. św. Marty
18:00 Za + Renatę Skornia - zam. od sąsiadów z ul. Opolskiej
Czwartek 30.07.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 1. Za + Elżbietę Richter w miesiąc po śmierci
2. Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, zięcia Krystiana, wnuka Patryka,
3 szwagrów, szwagierkę Elżbietę, ciocię Albinę, ++ z obu stron
Piątek 31.07.
17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016
18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego w r. ich urodzin, syna Bernarda i pokr.
Sobota 01.08.
8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę i Franciszka, braci Eryka i Józefa, o Krystiana, ks. Joachima Piegsa dziadków i pokr.
16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę i zdrowie za wst NSM w int. Anny Szymik z ok 60 r. urodzin
————————–—–——–————————————–——–——————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O Boże bł. opiekę i zdrowie za wst NSM, światło Ducha Św. dla Daniela z ok. 18 r. urodzin
oraz o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 02.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem Bogu przez wst NSM za opiekę podczas malowania naszej świątyni, za
wszystkich darczyńców oraz pracujących
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Gdy nadeszła pełnia czasu,
zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z Niewiasty” (Ga
4,4).
Na Górze Świętej Anny ta
centralna prawda dziejów
zbawienia uwydatnia się
w sposób szczególny: „Niewiasta”, która zrodziła Syna Bożego,
znajduje się, wraz z tym Synem, w objęciach swojej własnej matki:
świętej Anny - tak jak widać na tej figurze... Wyraża się to w postaci
świętej Anny Samotrzeciej, która tu w centralnym sanktuarium Śląska i Opolszczyzny, o sto lat zaledwie młodszym od Jasnej Góry, od
pięciu stuleci doznaje szczególnej czci - i otoczona jest miłością
pokoleń.
Ta miłość i cześć kieruje się w stronę tajemnicy Wcielenia. Wiemy
dobrze z Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza, że Syn
Boży, stając się za sprawą Ducha Świętego człowiekiem w łonie
Dziewicy z Nazaretu, ma równocześnie swoją ludzką genealogię.
Genealogie ewangelistów wymieniają przede wszystkim męskich
przodków Jezusa Chrystusa. W postaci świętej Anny Samotrzeciej
uwydatnione jest przede wszystkim macierzyństwo: Matka - i matka
Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się
Jego Matką. Ona sama zaś nauczyła się być matką od swojej matki.
Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa w samą tajemnicę Wcielenia. Zostaje on wprowadzony do tej
„pełni czasów”, która nastąpiła wówczas, gdy „Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z Niewiasty”.
Sentencja tygodnia: Anonim - Jedna radość przepędza sto smutków.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na
peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.
——–—–——————————————–—–—————————
W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.08. Róża 9 p. Maria Kruk
09.08. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
15.08 Róża 11 p. Krystyna Swoboda
16.08. Róża 12 p. Manfred Ullmann
23.08. Róża 1 p. Teresa Obst
31.08. Róża 2 p. Anna Bock
——–—–——————————————–—–—————————
Na wesoło
Ksiądz na religii zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy:- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak?- Tak, proszę księdza, my też podejrzewamy, że babcia symuluje.
Mąż po raz kolejny wraca po nadgodzinach do domu. Żona śpi, w sypialni
jest zupełnie ciemno. Mężczyzna przez chwilę obija się o meble, w końcu
zdenerwowany woła:- Kochanie! Zacznij wreszcie narzekać, bo nie mogę
znaleźć łóżka!
Mama pyta się swego synka:
- Adam, jak się czujesz na religii?- Jak na komisariacie
- Dlaczego?- Ksiądz ciągle mnie o coś wypytuje, a ja o niczym nie wiem.
Idzie sobie baca i ciągnie na sznurku zegarek. Przechodzący turysta pyta
zdziwiony:
- A co to baco, zegarek na sznurku ciągniecie?- Ja go wreszcie nauczę chodzić!
Lecą dwa gołębie a obok nich przelatuje odrzutowiec. Jeden mówi do drugiego:
- Ale szybko leci.- Też byś tak szybko leciał jak by ci się ogon palił.

Dziś 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 werbistów (1gr. za 1 kilometr).
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
W poniedziałek wyjazd do Olesna o godz. 15:30 z parkingu przy Kościele. Koszt wyjazdu
15zł.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
W środę spodziewany jest powrót pielgrzymów z Drogi Camino, Sandomierz - Kraków.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
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 kolekta na cele seminarium i diecezji.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Zapraszamy do odwiedzania naszej parafialnej strony www.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
W sobotę 1 sierpnia o godz. 16:00 odbędzie się uroczyste otwarcie „STODOŁY” przy
„Zabytkowej Chacie”. Zapraszamy.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiary składane na cel
malowania świątyni w kancelarii, kościele i banku. Ofiara na opał wyniosła 4.470 zł. Zostały
zakupione i postawione ławki w różnych częściach naszych parafialnych obiektów. Niech służą odpoczynkowi i zadumie. Kończy się czas malowania naszej świątyni, podsumowanie prac
i kosztów nastąpi.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Sylwię Iwanecką, Anetę
Jasińską, Magdalenę Joszko, Kornelię Sowa i Teresę Wojsa. Bóg zapłać!
——–————–—–———————–—–———–——–———–———————
Wakacje
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
Błogosławionego i pięknego miesiąca sierpnia - życzymy!

