Porządek Nabożeństw
od 04.10. do 11.10.2015 r.
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 + Franciszka Spałek
Poniedziałek 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ Jana Wodarczyk, Florentynę Adamczyk, szwagra Jerzego Wodarczyk, jego ojca Jerzego,
szwagra Józefa Lenzce, pokr. Wodarczyk, Strancich
Wtorek 06.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
Środa 07.10. NMP Różańcowej ,wsp.
17:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
17:30 Różaniec
Czwartek 08.10.
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Doroty i Huberta z ok. 30 r. ślubu o Boże bł. w rodzinie
Piątek 09.10. bł. Wincentego Kadłubka, bp. wsp.
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie oraz za + męża
Sobota 10.10.
8:00 Za + matkę Martę, brata Leonarda w r. śmierci, zaginionego ojca Franciszka, 3 siostry, brata, bratową, siostrzeńca, 3 szwagrów i pokr.
12:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Elżbiety i Lebioda z ok 50 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach synów
15:00 Msza i ślub Justyna Jakubczyk i Jakub Konieczny
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Różaniec
18:00 ………………...
Niedziela 11.10. XXVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Andrzeja Ploch w miesiąc po śmierci (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM i św. Jana Pawła II jako podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie w rodzinie i w rodzinach synów
17:15 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie
w rodzinie Przybyła z ok. r. ślubu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

40(1137) 04.10. – 11.10.2015
Modlitwa za kapłanów
Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji Kap ł a n ó w , z o s t a n i e z a i n a u gu r o w a n e
18 października br., w kościele seminaryjnym
w Opolu, przy ul. Drzymały 1, Mszą św.
o godz. 15.00. Wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam, razem z Waszymi duszpasterzami, szczególnie osoby modlące się za
kapłanów w ramach apostolatu Margaretka
oraz w innych grupach i wspólnotach. Celem
Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji
Kapłanów jest dobre i owocne funkcjonowanie w każdej parafii grupy osób, które modlą
się codziennie w intencji Ojca Świętego,
biskupów i kapłanów naszej diecezji, w intencji naszego seminarium duchownego oraz
nowych powołań kapłańskich. Zależy bardzo
na objęciu tych osób duszpasterską troską
i formacją, aby znali wartość i bogactwo
tajemnicy Chrystusowego Kapłaństwa, by rozumieli sens modlitwy o nowe powołania i za kapłanów. Oby też to dzieło pomogło im jeszcze lepiej czerpać z posług kapłańskich i budować owocną współpracę z kapłanami. Patronami dzieła będą: św.
Jan Maria Vianney i św. papież Jan Paweł II,. Natomiast świętami patronalnymi będzie: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (dzień modlitw o świętość życia
kapłanów) oraz Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
(czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego), a także wspomnienie św. Jana
Marii Vianneya, prezbitera (4 sierpnia) i wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (22
października). W te dni szczególnie wierni modlący się w intencji kapłanów oraz
sami kapłani, będą mogli uzyskać odpust zupełny. Stosowny dekret zostanie wydany
w dniu inauguracji dzieła. W tym dniu, 18 października, zostanie też uruchomiona
specjalna strona internetowa Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów,
prezentująca dokumenty Kościoła dotyczące problematyki kapłańskiej, świadectwa
kapłanów, codzienny wykaz kapłanów objętych modlitwą, wykaz kapłanów chorujących i zmarłych, a także informacje o konkretnych inicjatywach.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Miłość dawać ciepło, ale nikogo nie zranić, być
ogniem, ale nikogo nie poparzyć.

40/2015

Dwa opowiadania:
Głos kasztelańskiego herolda, który odczytywał na placu obwieszczenie, obudził wieś położoną u podnóża zamku. Nasz umiłowany pan zaprasza wszystkich swoich dobrych i wiernych poddanych do udziału w przyjęciu, wydanym
z okazji swoich urodzin. Każdy otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi jednak
wszystkich o małą przysługę: osoby, które wezmą udział w przyjęciu, niech
przyniosą ze sobą trochę wody, aby uzupełnić kończące się rezerwy zamkowe… Herold powtórzył kilkakrotnie to obwieszczenie, potem odwrócił się
i pod eskortą powrócił do zamku. We wsi w przeróżny sposób komentowano
zaproszenie. Och! To zawsze tan sam tyran! Ma wystarczająco wielu służących, by uzupełnić zbiornik. Ja zaniosę szklankę wody i to wystarczy! Ależ
nie! Był zawsze dobry i szczodry! Ja przyniosę baryłkę! A ja... naparstek wody! Ja beczkę! Rano, w dniu przyjęcia, można było zobaczyć dziwny orszak
zdążający do zamku. Niektórzy pchali wysiłkiem potężne beczki lub nieśli,
sapiąc, wielkie wiadra pełne wody. Inni, wyśmiewając się ze współtowarzyszy
drogi, nieśli małe karafki albo szklanki na tacy. Orszak ten wszedł na podwórzec zamkowy. Każdy opróżniał swój pojemnik w dużym basenie, ustawiał go
w kącie i podążał do sali bankietowej. Pieczyste dania i napoje, tańce i śpiewy
przeplatały się bez przerwy. Wreszcie pod wieczór pan zamku podziękował
wszystkim w uprzejmych słowach na przybycie i powrócił do swych apartamentów. A przyrzeczona niespodzianka? - szemrali niektórzy niezadowoleni
i rozczarowani. Innych przepełniała radość: Nasz pan zorganizował dla nas
wspaniałą uroczystość! - mówili. Każdy przed powrotem do domu udał się po
swój pojemnik. Dało się słyszeć krzyki, które gwałtownie się nasilały. Były to
okrzyki radości i złości. Pojemniki zostały napełnione aż po brzegi złotymi
monetami! Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną utrzęsioną
i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą,
jaką wy mierzycie.
Pewnego dnia jeden z najsławniejszych profesorów uniwersytetu, kandydat do
nagrody Nobla, dotarł nad brzeg jeziora. Poprosił przewoźnika, by go wziął do
swej łodzi na przejażdżkę po jeziorze. Dobry człowiek zgodził się. Gdy byli już
daleko od brzegu, profesor zaczął go wypytywać: Znasz historię? Nie! A więc
jedna czwarta twego życia stracona. Znasz astronomię? Nie A więc dwie
czwarte twego życia poszły na marne. Znasz filozofię? Nie A więc trzy czwarte
twego życia są stracone. Nagle niespodziewanie zaczęła szaleć okropna burza.
Łódka na środku jeziora kołysała się jak mała łupinka orzecha. Przewoźnik
przekrzykując ryk wiatru zapytał profesora: Umie pan pływać? Nie - odpowiedział profesor. A zatem całe pana życie jest stracone. Jest wiele dróg, zazwyczaj bardzo pięknych i pociągających, które prowadzą do śmierci. Jedna jedyna droga jest drogą życia. To droga Boża. Nie trać nigdy z oczu tego, co jest
rzeczywiście najważniejsze.

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. Nabożeństwo Różańcowe
o 17:15. Powrót pielgrzymów z Camino.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Od 16:00 do 17:00 okazja do spowiedzi św. Nie
będzie spotkania kandydatów do I Komunii św.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
W sobotę o 19:00 w salce spotkanie ministrantów i marianek.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. XV Dzień Papieski „ Jan Paweł II Patron Rodziny”. Po Mszach św. zbiórka ofiar organizowana przez młodzież na
przyjęcie młodzieży, w naszej parafii na ŚDM. O 17:15 Nabożeństwo Różańcowe
w int. ŚDM 2016.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
W sobotę od 8:30 do 9:30, w kancelarii, można zapisywać intencje mszalne na
2016 rok.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Chęć przyjęcia gości w ramach ŚDM w naszej parafii wyraziło 14 rodzin.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
W miesiącu wrześniu naszą stronę www. odwiedzono 2.950 razy.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Katarzyna Bock zam. Kolonowskie i Bartosz Sołtysik
zam. Gliwice
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli na spotkania grup parafialnych do
salki.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Odbyły się pogrzeby: śp. Elżbieta Wacławek l. 83; śp. Ludwik Miksa l. 66;
śp. Anna Konieczna l. 79. Wieczny odpoczynek... ++.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Na Anioł Pański biją dzwony każdego dnia w samo południe o godzinie
12:00, gdy nie ma porannej Mszy św. rano o godzinie 6:00, gdy nie ma wieczornej
Mszy św. o godzinie 18:00.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————–—–—–—————–—–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Gabrielę Sowa, Krystynę
Swoboda, Małgorzatę Kaszuba i Lucynę Makusek. Bóg zapłać!
Matko Boża Różańcowa - módl się za Nami !

