Porządek Nabożeństw
od 18.10. do 25.10.2015 r.
Niedziela 18.10. XXIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Jan Wodarczyk, Florentyna Adamczyk w miesiąc po śmierci (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 50 r. ślubu Brygidy i Ernesta Kurczyk oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci.
12:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 50 r. ślubu Hildegardy i Ewalda Rathmann oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci.
17:15 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. i dary Ducha św. dla dzieci i wnuków
Poniedziałek 19.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za + matkę z ok. urodzin
Wtorek 20.10. św. Jana Kantego, prezbitera, wsp.
12:00 Msza św. i ślub Cecylia Rathmann i Adam Kała
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ brata Franciszka, bratową Alicję, bratanka Ireneusza oraz dusze opuszczone
Środa 21.10. bł.. Jakuba Strzemię, bp, wsp.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. r. ślubu Ireny i Manfreda Jancik
17:30 Różaniec
Czwartek 22.10. św. Jana Pawła II, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Leopolda, Marię i Franciszka oraz pokr.
Piątek 23.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, jego rodziców, matkę Marię, ojca Józefa, brata Ernesta, koleżankę Elżbietę, swata Jana
19:00 Różaniec dla młodzieży
Sobota 24.10.
8:00 Za + ojca Tadeusza Osińskiego w 1 r. śm.
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów Łucję i Teodora, szwagra Piotra, dziadków i pokr.
Niedziela 25.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 1. Za + Ludwika Miksa, ++ jego rodziców oraz ++ z pokr. (j. polski)
2. Do Bożej Op. przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anny i Grzegorza z ok. 10 r. ślubu
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za parafian
17:15 Różaniec
18:00 Za + żonę Teresę w 3 r. śm. oraz ++ z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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W naszej diecezji...
… dzisiaj powstaje Diecezjalne Dzieło Modlitwy
w intencji Kapłanów, zostanie zainaugurowane
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 - Wrażliwość to pierwszy stopień do zrozumienia i miłości. Szkołom, gdzie nie okazuje się serca, brakuje rozumu.
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Ślęża – Środa Śl. 65 km. 02 - 04.10. 2015 roku
Każdy człowiek jest inny. Inny pod względem wyglądu, linii papilarnych, charakteru, temperamentu, właściwie wszystkiego. Tak … „ jak każdy z Nas to Inny
świat, Inny atlas snów i marzeń ” (zespół Pod Budą), tak też każda pielgrzymka jest
inna, gdyż klimat tworzy właśnie człowiek. Można iść tą samą trasą wiele razy i przeżywać ciągle coś nowego, innego. Camino. Idzie się samemu lub w małej grupie, nie
ma zapewnionych noclegów, ani jedzenia. Nosi się cały dobytek na plecach. Pielgrzymka opolska, warszawska do Camino ma się tak jak piłka nożna do piłki ręcznej.
Niby piłka, a gra zupełnie inna. Camino z Ślęży było pod jednym względem podobne
do grupowych, pieszych pielgrzymek. Szło nas dużo, 12 osób. Po wstępnym spotkaniu na plebanii, gdy na mojej twarzy było można odczytać zaniepokojenie, że nas tak
wielu, otrzymałem sms „ Niech ksiądz się cieszy, że tyle osób podziela księdza pasję”. No więc ucieszony, w piątek, 02 października w kościele Mszą św. rozpoczęliśmy naszą Ślężańską Drogę. Ruszamy. Ale po co? Po co człowiek opuszcza wygodny
dom, łóżko, kapcie ? Gdy wyrusza się w wysokie góry można usłyszeć - po co tam
idziesz? Najprostszą odpowiedzią jest zdanie - idę bo góry są. Podobnie z Camino.
Idę bo taka Droga jest. Idąc człowiek próbuje dogrzebać się siebie samego. Idąc
samemu często jest się mniej samotny, niż w otoczeniu wielu ludzi. Idąc, tylko z plecakiem, i niewiadomą co czeka za chwilę, doświadczamy co tak naprawdę w życiu
jest ważne. Każdy pielgrzym jest żebrakiem, gdyż liczy na dobroć drugiego człowieka. Droga hartuje. Łatwiej pokonać życiowe trudności. Droga hartuje. Nie ma w życiu sprawy, która by człowieka załamała lub złamała. Dojeżdżamy dwoma samochodami do początku szlaku. Filiżanka kawy, serwowana przez miłe małżeństwo, opiekujące się kościołem filialnym w Sulistrowiczkach, pierwsza pieczątka do paszportu
pielgrzyma i ... w drogę z Nami wyrusz Panie. Święty Jakub zadbał o wszystko. Piękna Droga wije się lasami, polami, asfaltem, ale trzeba też było wdrapać się na Ślężę,
i z niej zejść. Szliśmy odcinek, prawie jak nad morzem, brzegami Zalewu Mietkowskiego. Ślęża mimo, iż góra nie za wysoka, 718 m.n.p.m. towarzyszyła nam przez
długi czas. Jej majestat był do zobaczenia po przejściu wielu kilometrów. Nad Zalewem, na plaży uskuteczniliśmy piękną, jesienną, południową drzemkę. Święty Jakub
zadbał o wieczorną Mszę św.
W sobotę, w Kostomłotach, ubogaconą Różańcem i Adoracją Pana Jezusa. Była
Msza św. o poranku w niedzielę. Jakub zadbał o wspaniałe, wygodne noclegi z kąpielą, i to z gorącą wodą! Wspólne wieczorne pogaduszki. Nikt głodny nie chodził.
A nawet głodny nikt nie kładł się spać. Nie spostrzegliśmy się i już jesteśmy u celu.
Wprawdzie to nie Santiago i nie św. Jakub. Ale Środa Śl. i kościół św. Andrzeja, też
Apostoł. Trzeba jeszcze tylko dostać się do pozostawionych 60 kilometrów od celu
pielgrzymowania, samochodów, ale i o tym św. Jakub pomyślał. Wracamy do domu.
Zdążyliśmy na zakończenie parafialnej Mszy św. o godzinie 18:00. Henryk podzielił
się swoim świadectwem na temat Drogi i ... rozległy się oklaski uczestników Mszy.
Tak to upłynęło ponad 60 kilometrów Drogi, pokonanej w trzy dni. Ale nie kilometry
są ważne, nie robione zdjęcia, a to co zostało przemodlone, przemyślane, omówione.
Ważne jest to co po dniach, miesiącach, latach będzie się wspominało.
Za Drogę - Bogu i św. Jakubowi - Dziękuję !
W tym roku czeka mnie jeszcze jedno Camino. Długie. Samotne.

Dziś Niedziela Misyjna. Kolekta przeznaczona jest na misje. O 17:15 Nabożeństwo Różańcowe w int. Misji i misjonarzy. Odpust w parafii Łagiewniki
Małe. Spotkanie Róż Różańcowych o 15:00 w salce.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie kandydatów do I Komunii św.
w salce o 16:15.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
W piątek o 19:00 Różaniec dla młodzieży gimnazjalnej i starszej.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
W przyszłą niedziela to Kiermasz. Kolekta przeznaczona jest na opał do
obiektów parafialnych. O 17:15 Różaniec. Będzie można zabrać kartki na
wypominki.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Kancelaria czynna po Mszach św. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą
św.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Na Anioł Pański biją dzwony każdego dnia w samo południe o 12:00, gdy
nie ma porannej Mszy św. o rano 6:00, gdy nie ma wieczornej o godzinie
18:00.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. W ramach
Dnia Papieskiego młodzież zebrała 1999 zł i 5€. Dziękujemy.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–—–—————–——–———–———————
++ Odbył się pogrzeb śp. Jadwigi Wiśniewskiej l.94. Wieczny odpoczynek… ++
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Iwona Domagała zam. Kotlarnia i Tomasz Sandorski zam. Kolonowskie.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Gabrielę Walaszek, Gabrielę Bogdoł, Małgorzatę Szymik i Beatę Koj. Bóg zapłać!
——–————–—–—–—————–——–———–———————
Życie jest piękne!

