Porządek Nabożeństw
od 27.09. do 04.10.2015 r.
Niedziela 27.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
z ok 25 r. ślubu oraz o Boże bł. w całej rodzinie (deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
z ok 60 r. urodzin męża oraz o Boże bł. w rodzinie syna
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Annę oraz ++ pokr.
Poniedziałek 28.09. św. Wacława, męczennika , wsp.
7:00 ……………………..
Wtorek 29.09. Archaniołów, święto
18:00 ……………………...
Środa 30.09. św. Hieronima, doktora. wsp.
17:00 Za + rodziców Janinę i , ojca Eugeniusza, oraz o łaski i zdrowie dla córki
I Czwartek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wsp.
17:00 Godzina św. i Różaniec
18:00 Za ++ teściów Franciszkę i Pawła, matkę Magdalenę, dziadków i pokr.
I Piątek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
7:00 W int chorych, samotnych, starszych (deutsch)
17:30 Różaniec
18:00 ………………………
I Sobota 03.10.
8:00 Do Królowej Różańcowej z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla Małgorzaty i Jerzego
z ok. 55 r. ślubu o Boże bł. w całej rodzinie
15:00 Chrzest: Hanna Teresa Smieskol, Józef Grzegorz Grabowski. Roczki: Paulina Barbara Fiedler, Aurelia Emilia Pach
————————–—–——–————————————–——–——————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Kosytorz ojca Wiktora Muc, siostrzeńca
Pawła Bronek, wujka Gerharda Steinert, Józefa, Beatę Leja, siostrę Marię Rogera, Albinę
Steinert
Niedziela 04.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + żonę i matkę Barbarę Sojka w 2r. śmierci (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za parafian
17:15 Różaniec
18:00 Za + Franciszek Spałek

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Żyj tak …
… aby po Twojej śmierci ludzie nie obgadywali
Cię po kątach tylko płakali, bo tak dobrym człowie
kiem byłeś. Filip! Gdzie jesteś?! Nigdy nas tak nie
martwiłeś. Zawsze telefon albo chociaż esemes!
A teraz nic. Cisza… Nawet gdy byłeś miesiąc temu
w Turcji i Albanii, gdy podróżowałeś autostopem
przez dalekie kraje, co dwa, trzy dni dawałeś znak
życia. A teraz cisza… Mówią, że Cię nie ma. Albo
że jesteś, ale gdzie indziej. Gdzie? Dlaczego nie tu
z nami?! Mówią, że życie człowieka jest kruche.
Ale młodzi ludzie nie znikają tak nagle. Może zda
rza się to nieraz, ale zawsze komuś innemu, gdzieś
daleko, na horyzoncie kręgu znajomych nam ludzi.
Albo czytamy o tym w gazecie. A Ty wróciłeś
z górskich wędrówek. Był Giewont i Świnica.
Kiepska pogoda, więc Orla Perć musi zaczekać. Jak
my, czeka. Martwiliśmy się, żeby nic się w tych
górach nie stało. Ale przecież to nie pierwszy raz,
a Ty taki dojrzały i rozsądny. I wróciłeś zdrów
i cały. Zmęczony, ale szczęśliwy. A tu tyle spraw.
Nowe studia. Informatyka po angielsku. I jeszcze
zaocznie filozofia. Nie za dużo, Synku? Oj Mamo,
oj Tato, spróbuję, zobaczę, mam czas. A miałeś tego czasu 19 lat i 11 miesięcy. Bez sześciu dni.
Iskierko nasza malutka kochana! On taki wrażliwy. Jak mgiełka - mówili. Dyzio marzyciel - to pani
Bożenka w szkole. Ale Ty rosłeś pięknie! Dawaliśmy Ci cały nasz świat, a Ty brałeś chętnie. Sze
roko otwarte oczy chłonęły wszystko łapczywie, a Twoja główka mała - coraz większa, mądrzejsza.
Książki, wspólne czytanie, podróże dalekie. Na Saharze piasek jak cukier puder. Słońce Maroka
i wieloryby w Kanadzie. Kajakowe spływy i górskie wędrówki. Rozmowy, dużo rozmów. Spacery
w Kabackim lesie. Coraz więcej przyjaciół. Prawdziwych, sprawdzonych. I miłość pierwsza. Wiel
ka, prawdziwa, najszczersza. Tacy dumni byliśmy. Przerosłeś nas. Wzrostem o głowę, umysłem
o pięć głów. Nie ma większej nagrody dla rodzica. A potem w niedzielne południe straszny telefon:
Syn zemdlał, reanimujemy go. Godzinę o Ciebie walczyli. Nie wróciłeś. Przestało bić Twoje serce.
Nasze kochane serduszko. A tego dnia miała być kolacja z mamą. A następnego obiadek u ukocha
nej babci. A u nas odkładane zdjęciowisko z letnich podróży. I chrzest siostry. Ostatnie rozmowy,
ostatnie pożegnanie, uścisk, spojrzenie ostatnie czule chronimy w pamięci. Ale przecież był cichy
szept, kiedy mama tuliła Cię zrozpaczona, zapłakana. Powiedzieli, że to tylko powietrze. Czy to
było nie martw się mamo kochana ? I tych kilka kropel z nieba, kiedy ze złamanym sercem płaka
łem na cichej plaży. To było żegnaj tato ? Gdzie jesteś Synku? Gdzie teraz wędrujesz? Czy wiesz
już wszystko? Tulimy Cię ostatni raz do snu. Przykrywamy kołderką gorącej miłości, dumy, żeś
taki wspaniały. Wymarzony Syn. Śpij słodko. I czekaj na nas. My przecież też kiedyś zaśniemy.
(wpis dziennikarza Jarosława Kulczyckiego).
Sentencja tygodnia: Karol de Foucauld - W modlitwie jedna rzecz musi zajmować wiele miejsca,
najwięcej miejsca - miłość.
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W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
04.10. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
11.10. Róża 8 p. Gizela Zajonc
18.10. Róża 9 p. Maria Kruk
25.10. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
01.11. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
——–————–—–—–————–———–——–———–——
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, aby nikt nie musiał uciekać
ze swej Ojczyzny.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Za wszystkich uchodźców. O pokój dla pokój świata.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Dziś na kiermaszu można nabyć: różne rzeczy związane z ŚDM 2016,
kalendarze misyjne i inne na 2016 rok, książeczkę Drogę do nieba, Ró
żańce, książki: Kaplice i krzyże przydrożne w gminie Kolonowskie,
Camino, filmy dvd: „o. Pio”, „Bóg nie umarł”, Niezbędnik kierowcy.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Do dziś proszę zgłosić chęć goszczenia Kogoś przed ŚDM. W parafii
goście będą od 20 do 25 lipca 2016 r. Zgłaszając podajemy: adres, nr
telefonu, ile osób chcemy przyjąć, czy to mają być dziewczyny czy
chłopcy.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kościele św. Piotra i Pawła
w Opolu w środę 30 września. Koszt wyjazdu 15 zł. Zapisy w zakrystii.
——–————–—–—–————–———–——–———–——
Urodziny, każdy ma raz do roku i każdy w różny sposób ten dzień ob
chodzi. Każdy ma prawo do tego. Od wielu lat ten dzień, jako ksiądz,
obchodzę w różnych miejscach, zazwyczaj w pierwszym roku pobytu
w danej parafii przy ołtarzu sprawując Mszę św. W następnych latach
już w różnych miejscach. W tym roku pragnę ten dzień przeżyć idąc.
Za wszelką życzliwość i modlitwy z góry dziękuję! Moja prośba, aby
nie ofiarować mi żadnych życzeń, kwiatów, prezentów i ofiar. Jeśli ktoś
by chciał coś ofiarować to proszę kwotę tego daru wpłacić na konto na
szego Parafialnego Zespołu Caritas BS 21 89091016 2001 0006 8970
0001.

Dziś kolekta na budowę kościołów w naszej diecezji. O 17:15 Nieszpory. Po każdej
Mszy św. kiermasz ŚDM. Gościem jest pan Kajetan Suchecki. O 19:00 na plebanii
spotkanie grupy młodzieży z naszej parafii zaangażowanej w ŚDM.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Podczas Mszy św. poświęcenie Różańców i wrę
czenie ich kandydatom do I Komunii św. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do
I Komunii św.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
I czwartek pierwsze Nabożeństwo Różańcowe i Godzina św. o 17:00. W salce
o godz. 19:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
I piątek o godz. 7:00 Msza i wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny
chorych w domu. O 11:00 Msza św. pielgrzymów.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
I sobota Msza św. chrzcielna i roczków o 15:00. Nabożeństwo Różańcowe
o 17:00.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. Nabożeństwo Różańcowe
o 17:15. Powrót pielgrzymów.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
W tym tygodniu w kancelarii można zapisywać Intencje Mszalne na 2016 rok. Proś
ba, aby uczynili to wszyscy, którzy obchodzą rocznice, jubileusze i zależy na konkret
nej dacie. Godziny zapisywania: Wtorek 18:30 - 20:00; środa 7:30 - 8:30 oraz
18:00 - 19:00; czwartek 16:00 - 17:00.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
++ Odbył się pogrzeb śp. Aldony Karkowskiej l. 87. Wieczny odpoczynek…++
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Katarzyna Bock zam. Kolonowskie i Bartosz Sołtysik
zam. Gliwice
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace, szczególnie przy po
ręczach schodów, murarskie w ogrodzie plebanii, dbanie o wymianę żarówek na
cmentarzu i placu kościelnym, redakcję gazetki, prowadzenie dokumentacji cmentarza,
porządki w rzeczach do dekoracji w naszym kościele i przycięcie krzewów na cmenta
rzu, dbanie o kwiaty, za dowóz osób starszych do kościoła. Bóg zapłać wszystkim za
udział i zaangażowanie w Mszy św. dożynkowej na Górze św. Anny, za ubogacenie
liturgii.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–—–—————–——–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Gizelę Czok, Irminę Leja,
Krystynę Swoboda i Mariolę Wodarczyk. Bóg zapłać!
——–————–—–—–—————–——–——–——
Matko Boża Różańcowa - módl się za Nami !

