Porządek Nabożeństw
od 09.08. do 16.08.2015 r.
Niedziela 09.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Krystynę Mocny w 1 r. śmierci
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………
Poniedziałek 10.08. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, wsp.
8:00 ……………………………….
Wtorek 11.07. św. Klary, dziewicy, wsp.
18:00 Za + męża Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Elżbietę i Anastazję,
brata Antoniego, szwagierkę, 3 szwagrów, dziadków, pokr z obu stron.
Środa 12.08.
8:00 Za ++ ciocię z ok. urodzin Klarę Rychter, dziadków Michała i Klarę Adamczyk, wujostwo Franciszka i Richarda Skop, Tomasza i Wandę Adamczyk, ciocię Elżbietę Nawrocki, Renatę Adamczyk, poległego wujka Teodora i kuzynów
Czwartek 13.08.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za ++ matkę Marię w r. śmierci, ojca Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora, dziadków
i pokr.
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Piątek 14.08.św. Maksymiliana Kolbe, prezbitera i męczennika, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016
18:00 Za ++ ojca Jana i teścia Józefa, rodziców z obu stron
Sobota 15.08. Wniebowzięcie NMP
8:00 1. Z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla s. Damiany
z ok. 15 r. ślubów zakonnych oraz o Boże bł. dla jej rodziny
2. W int. członków Róż Różańcowych
10:00 Za ++ żonę i matkę Annę Romańczuk, jej rodziców i teściów, ++ z rodzin Romańczuk i Gomoła
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
oraz dary Ducha św. dla córki Magdaleny z ok. 18 r. urodzin
Niedziela 16.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
z ok. 30 r. ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
z ok. 10 r. ślubu oraz o Boże bł. i zdrowie w int. rodziców

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

32(1129) 09.07. – 16.08.2015
„Będę błogosławił Pana…”
… po wieczne czasy, jego chwała będzie zawsze
na moich ustach. Za czym tęskni Bóg? Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Skoro jest Pełnią, Alfą
i Omegą, to czy może Mu czegokolwiek brakować
– tak, aby za tym tęsknił? „Bóg jest miłością”, podpowiada nam św. Jan. Miłość czeka na odpowiedź.
Może rodzi się w Tobie pytanie, czy rzeczywiście
jest tak z Jego miłością, bo przecież kto, jak kto,
ale Bóg to już na pewno kocha bezinteresownie,
a więc nie powinien oczekiwać czegokolwiek
w zamian! Przypomnij sobie spotkanie Jezusa
z Samarytanką przy studni Jakubowej. Jego słowa
„Daj mi pić” odnoszą się nie tylko do pragnienia
fizycznego, ale pokazują też Serce stęsknione za
miłością. Odpowiedzią na Bożą tęsknotę, wyrażoną w dobrze nam znanym
przykazaniu: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem”, jest styl modlitwy, który ma
wpływ na styl życia. Jaka więc modlitwa najpiękniej wyraża naszą miłość?
Nie prośba, nie dziękczynienie, ale uwielbienie. Gdy uwielbiam, to modlę
się nie ze względu na moją potrzebę, intencję, ale ze względu na to, jak dobry, jak wielki, jak wspaniały, jak hojny, jak inspirujący jest Bóg. Modlitwę
chwały można streścić w krótkim i jednocześnie bardzo wymownym zawołaniu „Kocham Cię!” „Jak wygląda moja modlitwa uwielbienia?” – pyta
papież Franciszek – „Czy potrafię chwalić Pana? Czy umiem chwalić Pana,
czy też kiedy odmawiam „Gloria” i „Sanctus” czynię to jedynie ustami,
a nie z całego serca?”.
Sentencja tygodnia: Papież Franciszek: Ewangelizacja daje nam optymizm.

32/2015

Opowiadanie
Pewna niezbyt zamożna kobieta znalazła jajko. Niesłychanie szczęśliwa zawołała swego
męża oraz dzieci i powiedziała: Skończyły się wszystkie nasze zmartwienia. Popatrzcie:
znalazłam jajko! Nie zjemy go, lecz zaniesiemy je do sąsiada, który ma kwokę. Kwoka
wysiedzi nam kurczaka, który wyrośnie na dużą kurę. My oczywiście nie zjemy kury lecz
będziemy ją karmić aby znosiła nam wiele jaj z których będziemy mieli wiele innych kur
a te zniosą nam dużo kolejnych jajek. W ten sposób będziemy mieli dużo kur i dużo jajek.
Nie zjemy ani kur, ani jaj, lecz sprzedamy je i kupimy jałówkę. Wyhodujemy ją i będziemy mieli krowę. Krowa da nam cielęta, aż w końcu będziemy mieli spore stado. Sprzedamy je i kupimy kawałek ziemi, potem sprzedamy i kupimy - kupimy i sprzedamy. Mówiąc to z wielkim przejęciem kobieta żywo gestykulowała. Jajko wypadło jej z ręki i rozbiło się na ziemi. Nasze rozmowy często przypominają gadaninę tej kobiety: „Zrobię...
Powiem... Załatwię...” Mijają dni i lata a my nie robimy absolutnie nic z tego co obiecywaliśmy.
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Człowiek, którego moc Ducha Świętego prowadzi stopniowo do pełnego upodobnienia
do Chrystusa, nosi w sobie odblask niedostępnego światła Bożego piękna, a w swej ziemskiej pielgrzymce dąży do niewyczerpanego Źródła światłości.” Przedmioty pokryte substancją fluorescencyjną potrafią jak gąbka chłonąć światło, by później w ciemności przez
pewien czas świecić. Podobnie jest z osobami konsekrowanymi. Przez przebywanie
w czułej bliskości Pana, czerpią z Jego tajemniczego blasku niesamowitą siłę, by być
„światłem świata”.
Na wesoło
Jasiu mówi do kolegi:
- Wiesz co? Nasz proboszcz w czasie wakacji codziennie jeździ konno żeby zrzucić trochę kilogramów.
- I co? Pomaga?
- Pewnie. Koń schudł już 10 kilo.
Szesnaście blondynek stoi przed kinem. Podchodzi do nich kasjer i pyta:
- Czemu panie nie wchodzą?
Jedna odpowiada:
- Bo film jest od osiemnastu.
Jasiu wraca do domu po zakończeniu roku szkolnego w szóstej klasie:
- Wiesz mamusiu, ksiądz po wręczeniu świadectw zapytał mnie, czy mam młodsze
rodzeństwo?
- I co mu powiedziałeś? - dopytuje się matka.
- No, że nie mam...
- I co on na to?
- Bogu dzięki.
17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Szczegóły w gablotce
28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Chętni do wyjazdu autokarem, zapisują się u p. Marii Baron.

Dziś kolekta na zakup opału do obiektów parafialnych. Nieszpory o 17:15.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
W czwartek o godz. 19:15 Nabożeństwo Fatimskie.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o 8:00 i 10:00. Na każdej Mszy św.
błogosławieństwo kwiatów i ziół, Można je nabywać przed Mszami u pań parafialnego Zespołu
Caritas. (prośba do wolontariuszy Caritas, i nie tylko, aby w piątek od 18:30 przyjść i miło spędzić czas na robieniu bukietów). Kolekta na wydział teologiczny w Opolu. Nabożeństwo Maryjne o 17:30. Msza niedzielna o 18:00.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. W kościele św. Bartłomieja w Kielczy o godz.
15:00 śpiewać będzie p. Antonina Krzysztoń , utwór wprowadzający - „Jest inny świat”.
Zapraszamy!
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
W Kamieniu Śl. 15 i 16.08. obchody ku czci św. Jacka. Szczegóły w gablotce.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Zapraszamy do odwiedzania naszej parafialnej strony www. Informacje oraz nowe zdjęcia.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Msza św. Kancelaria czynna w czwartek od 17:00 do 18:00
oraz w sobotę po Mszach św.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za dbanie i podlewanie
rabatek na placu kościelnym. Zakończyły się prace przy naszej świątyni. Po rozliczeniu zostaną
podane kwoty zebrane i wydane. Bóg zapłać za wpłacane na ten cel ofiary na konto i w kancelarii. Dziękujemy parafialnemu zespołowi Caritas i przyjaciołom za organizację lipcowych
„Wakacji z Bogiem”. Za trud prowadzenia spotkań, organizacji wyjazdów i przygotowanie
posiłków.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Grabowski Damian zam. Kolonowskie i Magdalena Mnich
zam. Staniszcze Wlk.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Gerardę Mańczyk, Joannę
Balon, Justynę Szymocha i Kornelię Ganschinietz. Bóg zapłać!
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
Od serca dziękujemy Danielowi Macioł za jego 17 letnią służbę ministrancką.
——–————–—–—————–—–———–——–——–———–———————
W dniu 20 września nasza parafia będzie odpowiedzialna za oprawę Diecezjalnych Dożynek
na Górze św. Anny. Szczegóły podam wkrótce.
Pracującym i wypoczywającym, niech towarzyszy Boże błogosławieństwo!

