Porządek Nabożeństw
od 30.08. do 06.09.2015 r.
Niedziela 30.08. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Paulina Śmieszkoł w 2 r. śmierci, ojca Teodora, ++ rodziców Śmieszkoł, Kraka, Leja
(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 dary
Ducha Św. z ok. 18 r. urodzin syna Daniela
18:00 O radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, wszystkich krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, sąsiadów oraz wszystkie dusze bliskie wybawienia
Poniedziałek 31.08.
8:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc z ok urodzin, ++ Alfreda Świerc, teściów Franciszka i Jana, rodziców
Wiktorię i Jana Nieslony, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę jej syna Piotra Czoska, ciocię Franciszkę,
wujka Wincentego Snajder i ++ z pokr.
Wtorek 01.09. św. Bronisławy, patronki diecezji
8:30 W int. wszystkich pracowników, dzieci i młodzieży z szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola
Środa 02.09.
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda z ok. urodzin ++ ojca Alfreda, teścia Wincentego i pokr. - zam. od Ireny Niemiec
Czwartek 03.09. św. Grzegorza, papieża i doktora wsp.
12:00 Msza i ślub Anna Bonk i Sebastian Dandyk
13:30 Msza i ślub Milena Markowska i Wojciech Malek
17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę łaski i zdrowie z ok. 50 r.
urodzin
Piątek 04.09.
7:00 W int. chorych (Deutsch)
17:30 Różaniec w int. młodzieży i ŚDM 2016
18:00 Za + męża i ojca Bogusława Kruk, ++ rodziców, teściów, bratową Marię, szwagra Jerzego, jego żonę
Renatę Smieskol, oraz ++ dziadków i krewnych z rodziny Kruk
Sobota 05.09.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski i bł. z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i zdrowie z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach córek i wnuka
15:00 Chrzest: Natan Jan Cieślar, Julia Anna Dudarewicz, Aleksander Florczyk, Anastazja Deppe. Roczki:
Liliana Nadia Mikołajczyk, Wojciech Adrian Garbas, Natalia Joanna Kosek
————————–—–——–————————————–——–——————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + ojca Alfonsa Niewergol w r. śmierci, matkę Cecylię, córkę Annę Naumann, teściów Jadwigę
i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny
Niedziela 06.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła, oraz ++ 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.
37 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Herberta Kania, ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Steinert, teściów Martę i Stanisława,
++ z rodzin Dryś, Steinert, Fidler, Kania

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.
Zwróćmy uwagę na ewangeliczny sens słowa
„nieczysty”, ponieważ zmieniliśmy go, ograniczając go do dziedziny seksu. Tutaj „złe myśli”
to wszelkie myśli, które ranią miłość bliźniego.
Wielką nieczystością jest złość. Jezus sprowadza
wszystko do jednej troski: czy źródło naszych
myśli jest czystą wodą miłości? Czy też może
jest ono stale zanieczyszczane przez złość, pychę i niekontrolowane pożądanie zmysłowe? Nie
chodzi więc o to, żebyśmy wiedzieli, czy nasze
serca są czyste, czy nie. Są nieczyste i nigdy nie
będą czyste, musimy zgodzić się na to, że jesteśmy źli; ale powinniśmy starać się ze wszystkich
sił, z uporem, oczyszczać źródło: wnętrze swojego serca. Wymaga to wielkiego zmysłu badania
wnętrza swojej duszy. Tego, na który tak bardzo zwraca uwagę Jezus:
„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa”. Wyczuwamy Jego niechęć do oszustów, którzy przy pomocy
pięknych, pobożnych słów
i czynów na pokaz ukrywają to, co dzieje się w ich sercach. Istnieje tylko
jedna chrześcijańska czystość: jest nią wielkie pragnienie kochania, objawione w konkretnych gestach sprawiedliwości, szczodrej pomocy, serdeczności. Gdy pragnienie to wzrasta, gdy w naszym życiu coraz więcej jest
uczynków miłości, nasze serca oczyszczają się i wypływają z nich rzeczy
piękne i prawdziwe.
Sentencja tygodnia: papież Franciszek - Aby przekazać treść wystarczy
komputer, aby zrozumieć, jak kochać, jakie są wartości, co tworzy zgodę
w społeczeństwie, potrzebny jest dobry nauczyciel.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich
ludzi młodych
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary,
którą głoszą
—–————–—–—————–—————————–——–—
Kurs Wiedzy Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, rozpoczyna się 03 października 2015 r. i potrwa do 05 marca
2016 r. Szczegóły: http://wt.uni.opole.pl
—–————–—–—————–—————————–——–—
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
06.04. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
13.04. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
20.04. Róża 5 p. Elfryda Fleger
27.04. Róża 6 p. Maria Baron
Rodzina Różańcowa zaprasza członków na dzień skupienia do Winowa
w sobotę 05.09. Wyjazd o godz. 8:20 z parkingu przed kościołem Zapisy do środy 02.09. u p. Marii Kruk 77 4620326 lub p. Katarzyny Budnik
77 4611730.
—–————–—–—————–—————————–——–—
Terminy nauk przedmałżeńskich: 12,13,19,20 września; 6, 7, 12,13
grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ w Zawadzkiem
o godz. 15:00.
—–————–—–—————–—————————–——–—
W tym roku za przygotowanie Dożynek Diecezjalnych na Górze św.
Anny odpowiedzialny jest nasz dekanat Zawadzkie. Z naszej parafii
Mszę św. uświetni chór, orkiestra, szafarze, marianki, ministranci ewentualnie dzieci z darami. Dożynki będą 20 września, Msza św. o godz.
11:00. Jako, że nie często możemy uczestniczyć w tym diecezjalnym
święcie, dlatego w tym roku ZAPRASZAMY do udziału jak najliczniejszą grupę parafian. Myślę, że nie jest to tak daleko i w miarę chęci można tam dojechać. Będzie też możliwość dojazdu autokarem. Będzie to
też nasze parafialne podziękowanie za tegoroczne zbiory, za chleb
powszedni i eucharystyczny. Dlatego nie będzie dożynek w parafii.

Dziś kolekta na cele parafii. Nie będzie Nieszporów, będzie powitanie pielgrzymów
ok. 20:00. Ze względu na obecność Busa na Górze św. Anny, dziś nie będzie dowozu
osób starszych na Mszę św.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Spowiedź dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w poniedziałek od 9:00 do 11:00.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w intencji dzieci i młodzieży, nauczycieli,
katechetów , pracowników szkół i przedszkola we wtorek o godz. 8:30.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
I czwartek miesiąca Godzina św. i Koronka o godz. 17:00.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
I piątek miesiąca Msza św. w int chorych o godz. 7:00. Od 8:00 odwiedziny chorych
z komunią w domach.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
I sobota miesiąca o 15:00 msza św. rocznych dzieci i chrzest św. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O godz. 9:00 spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o godz. 17:15.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Kancelaria po Mszach św. (można zapisywać intencje mszalne na drugą połowę 2015
roku).
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za składane ofiary
na konto bankowe i w kancelarii na cel malowania świątyni. Dziękujemy wszystkim,
którzy pielgrzymowali pieszo, autokarem, swoimi samochodami na Górę św. Anny.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Jakub Konieczny zam. Otmuchów
i Justyna Jakubczyk zam. Kolonowskie. 1. Adam Kała zam. Grodzisko i Cecylia
Rathmann zam. Kolonowskie.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Kurzeja Anna,
Smandzich Anna, Świerc Mariola, Koprek Barbara. Bóg zapłać!
——–————–—–———–—–———–——–———–———————
Owocnego, Błogosławionego nowego roku szkolnego !

