Porządek Nabożeństw
od 16.08. do 23.08.2015 r.
Niedziela 16.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, 4 braci i brata ks. Henryka, 3 siostry, Jana i ++ z pokr.(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
Poniedziałek 17.08. św. Jacka, Uroczystość.
8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr.
Wtorek 18.07.
16:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
80 r. urodzin Jana Banach
18:00 Za ++ męża Krzysztofa Zajonc w r. śmierci, wnuka Mateusza, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, teściów
Augustyna i Martę Zajonc, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, dziadków Bartłomieja i Emy Mlynek,
Tomasza i Józefinę Dikta oraz dusze opuszczone
Środa 19.08.
8:00 ………………………………
20:30 Nabożeństwo pielgrzymkowe
Czwartek 20.08. św. Bernarda opata i doktora, wsp.
7:00 Msza pielgrzymów
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za ++ matkę Katarzynę w r. śmierci, ojca Piotra, męża Tadeusza oraz ++ z rodzin Schatton i Szydłowski
Piątek 21.08.św. Piusa X, papieża, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016
18:00 Za + matkę w r. śmierci ++ ojca, brata i pokr.
Sobota 22.08. NMP Królowej, wsp.
8:00 Za + matkę Różę Smieskol z ok urodzin, ++ ojców Franciszka i ora z pokr.
13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i bł. z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
z ok. 80 r. urodzin Gerharda Spałek oraz o Bożą opiekę dla żony i dzieci z rodzinami
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i bł. z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla
Marii i Henryka z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach synów
Niedziela 23.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Gertrudę, męża i ojca Leona w r. śmierci, ojca Karola oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
(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.
1 r. ślubu Jesiki i Jacka
17:15 Nabożeństwo powołaniowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
50 r. urodzin Wojciecha Radek

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

33(1130) 16.07. – 23.08.2015
Chleb
Chleb to nie tylko sprawa ludzka, ale
i Boża. Chrystus umieścił prośbę o dar
chleba powszedniego w modlitwie,
której nauczył swoich uczniów. Tak
oszczędny w słowach, zachował miejsce dla prośby, która świadczy o tym,
że jest ona ważna. Sam rozmnaża chleby, łamie je i daje ludziom. Zatrzymuje
się w przyjaznych domach, by jeść
chleb. Troszczy się o chleb dla umęczonych uczniów. Zawsze jednak aktualnym pozostanie ewangeliczne upomnienie: „Nie troszczcie się zbytnio”. Dlatego
nie chcąc, by Jego misja została sprowadzona do sprawy chleba powszedniego,
„gdy poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się
znów na górę”. Doświadczając na pustyni głodu, odrzucił pokusę szatana, by
kamienie stały się chlebem. Delikatnie upomina Martę, że troszczy się i zabiega
o bardzo wiele spraw, podczas gdy jednego potrzeba. Pouczał, że nie samym chlebem żyje człowiek. Zwracał uwagę, by nie zabiegać tylko o ten pokarm, który
ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Dziś też zwraca uwagę na sprawę najistotniejszą: „Zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Cało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym”. Spożywanie Chleba Żywego jest obrazem tego, co „już” jest i zapowiada zarazem to, czego „jeszcze nie ma”. Tym „już”, które Eucharystia sprawuje,
jest pełnia łaski i radości mesjańskiej. Przypomina nam, że Chrystus Oblubieniec
jest już z nami, że żywimy się pełnią Jego darów, ponieważ wszystko jest nasze,
a my Chrystusa. Tak więc uczta eucharystyczna jest świętowaniem tajemnicy odkupienia, czyli pełnego wyzwolenia ze zła. Jezus, ustanawiając Eucharystię,
wyznaczył też Kościołowi spotkanie na innej uczcie, która odbędzie się w wieczności.
Sentencja tygodnia: Hafes - Jesteś swoją własną granicą, wznieś się ponad nią.
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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. Zapraszam do pielgrzymowania, tym bardziej w tym roku, gdyż jest to 35 Pielgrzymka
z naszej parafii.
——–————–—–—————–——————————–——–———–
W niedzielę 23 sierpnia o godz. 16:00 w Sali OSP w Kolonowskiem odbędzie się
przedstawienie teatralne „ Baśń o rycerzu bez konia”, w wykonaniu grupy
teatralnej z Głuchołaz. Wstęp jest wolny. Chętni do obejrzenia spektaklu powinni
zgłosić się w Urzędzie Gminy pokój nr. 15 po bezpłatne .
——–————–—–—————–——————————–——–———–
Jak szybko ochłodzić herbatę lub kawę? Wystarczy wejść na momencik na Facebooka. Po powrocie napój już dawno jest zimny.
——–————–—–—————–——————————–——–———–
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Posłuszeństwo praktykowane na wzór Chrystusa objawia wyzwalające piękno
uległości synowskiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym zaufaniem”. Czy Ojciec chce dla mnie źle? Jego
Słowo daje życie. Dlaczego miałbym Go nie słuchać? Zobaczyć w przełożonym
ojca – nie lada sztuka i zarazem moment uzdolnienia do zaufania.
„Ubóstwo przeżywane na wzór Chrystusa, który „będąc bogaty (…) stał się ubogim” (2 Kor 8, 9), wyraża całkowity dar z siebie, jaki składają sobie nawzajem trzy
Osoby Boskie”. Czy kochając mogę coś zarezerwować dla siebie? „Daję Ci
wszystko, ale…” Ślub ubóstwa przypomina nam, że prawdziwa miłość oznacza
rezygnację z siebie, po to, aby siebie w pełni odzyskać, nie będąc do niczego przywiązanym.
——–————–—–—————–——————————–——–———–
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Z tego co wiem z naszej parafii na Opolską Pielgrzymkę wyrusza 1 (słownie
jeden!) parafianin. Na pewno chętnych do wyruszenia jest wielu, ale brak wolnego,
sprawy finansowe, rodzinne, upały i wiele innych okoliczności nie pozwalają. Jest
możliwe Duchowe Pielgrzymowanie i towarzyszenie pielgrzymom. ZAPRASZAM
do naszej świątyni:
- Poniedziałek 7:30 - Modlitwa Różańcowa
- Wtorek 18:00 - Msza z pielgrzymkowym rozważaniem
- Środa 20:30 - wspólne Nabożeństwo z pielgrzymami
- Czwartek 7:00 - wspólna Msza z pielgrzymami
- Piątek 18:30 - Adoracja Najśw. Sakramentu
- Sobota 7:30 - Godzinki ku czci NMP

Dziś kolekta na cele parafii. Nieszpory o godz. 17:15. Podczas Nieszporów
poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej. W parafii w Kielczy o godz.
15:00 koncert Antoniny Krzysztoń pt. „Jest inny świat”.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
W środę będziemy gościć strumień Nyski Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. Jak
każdego roku pragniemy dać świadectwo naszej gościnności. Niech jak najwięcej domów otworzy serca i drzwi dla pielgrzymów. Można po nich pojechać na
parking przed kościołem, ja też Busem będę ich rozwoził po dalszych częściach
naszej parafii. Prośba o nie przyjmowanie tych osób, które przychodzą przed
przyjściem grup pielgrzymkowych. W środę o 20:30 Nabożeństwo pielgrzymkowe. W czwartek o 7:00 Msza św. pielgrzymów.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Kielcza. Gościem
u Nas będzie neoprezbiter ks. Dawid Kontny, pochodzący z parafii Wysoka. Po
Mszach św. będzie udzielane błogosławieństwo prymicyjne. Nabożeństwo za
powołanych i o nowe powołania o 17:15.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Msza św. Kancelaria czynna po Mszach św.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za dbanie,
przez podlewanie, wszystkich klombów kwiatowych na placu kościelnym.
Ofiara na opał na zimę wyniosła 4.590 zł i 12 euro.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Damian Grabowski zam. Kolonowskie i Magdalena Mnich zam. Staniszcze Wlk. 1. Jakub Konieczny zam. Otmuchów
i Justyna Jakubczyk zam. Kolonowskie.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Czesławowi Mielczarek,
p. Janowi Banach, p Benedyktowi Front i p. Gerardowi Spałek składamy
jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Katarzynę
Gottwald, Iwonę Karelus, Renatę Mesjasz i Sabinę Mesjasz. Bóg zapłać!
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Pracującym i wypoczywającym, niech towarzyszy Boże błogosławieństwo !

