Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 10.07. do 17.07.2016 r.
Niedziela 10.07. 15 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Henryka w r. śmierci, brata Romana, teściów i ojca Ignacego (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
i zdrowie dla Magdaleny z ok. 85 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 O opiekę Anioła Stróża, łaski i zdrowie dla rocznego dziecka Pauliny o bł. Boże w rodzinie
Poniedziałek 11.07. św. Benedykta, patrona Europy, święto
8:00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę, dziadków z obu stron, ich rodzeństwo, ciotki, wujków,
teściów Pawła i Wiktora, 5 szwagrów, 2 szwagierki, sąsiadkę Małgorzatę, ++ z pokr.
Wtorek 12.07. św. Brunona, biskupa i męczennika, wsp.
19:00 W intencjach polecanych
Środa 13.07. św. Andrzeja i Benedykta pustelników, wsp.
18:00 Za ++ Elfrydę i Rudolfa Dylong, ++ z rodzin Pawlik i Jancik
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek 14.07.
18:00 Za + ojca Wincentego w r. śmierci, matkę Martę ich rodziców, rodzeństwo, siostrę Edytę
i dusze opuszczone
Piątek 15.07. św. Bonawentury, biskupa i doktora, wsp.
18:00 Za + ojca Ernesta Nowak, ++ żonę Marię i pokr.
Sobota 16.07. NMP z Góry Karmel, wsp.
8:00 Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, ++ rodziców Waleskę i Franciszka,
rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, 2 braci i pokr.
16:00 Do Bożej Op. Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin córki Małgorzaty i 75 r. urodzin ukochanej matki i babci
Hildegardy
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Różaniec
18:00 W int. czcicieli MB Szkaplerznej
Niedziela 17.07. 16 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………...(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM, rodzin przyjmujących , ofiarodawców i darczyńców
17:15 Nabożeństwo i bł. pojazdów
18:00 …………………..

www.parafia-kolonowskie.pl

28(1177) 10.07. – 17.07.2016
ŚDM Dni w Parafiach
W naszej gminie gościmy 18 gości w Kolonowskiem, 13 w Staniszczach Wielkich. Wszyscy są z
Niemiec. Mieszkają u rodzin, jednak pragniemy
przyjąć ich gościnnie jako cała gmina i poszczególne parafie.
Środa 20.07. dzień przyjazdu
odbiór grupy z Hochdal we Wrocławiu ok. 19:00
przyjazd do Kolonowskiego ok. 21:00
Czwartek 21.07.
10:00 – 15:00 Jura Park (wspólnie)
18:00 Msza św. (wspólna w Kolonowskiem)
grill u Markusa (wspólnie)
Piątek 22.07.
10:00 – 13:00 Turniej ekologiczno – sportowy
w Spóroku
17:00 rowerami do Zameczku w lesie i Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia
Sobota 23.07.
wyjazd na Górę św. Anny (Msza o 10:00) i Opola
Niedziela 24.07.
10:00 Msza św.
15:00 Festyn Rodzinny na Granicy
Poniedziałek 25.07. dzień wyjazdu
powrót grupy z Hochdal do Wrocławia na godzinę 13:30
wyjazd Naszej Grupy do Krakowa – Msza o 12:00
Sentencja: Baltasar Gracian - Dziś zmaganie się z jednym człowiekiem, jest
trudniejsze od kierowania w przeszłości całym narodem.

28/2016

Na wesoło
Bogaty właściciel majątku miał dość leniwego ogrodnika. Pewnego razu zauważył go
spokojnie leżącego w ogrodzie w godzinach pracy. Był to gorący, letni dzień.
- A ty, nicponiu jeden! – woła właściciel. – Nie jesteś godny, żeby to Boże słońce świeciło nad tobą.
- Wiem o tym, panie – odrzekł ogrodnik – i dlatego położyłem się w cieniu.
Burza na morzu. Niewielkim statkiem pasażerskim miotają fale. Obecny wśród pasażerów ksiądz pyta kapitana:
- Czy zdoła pan nas ocalić?
- Jesteśmy w ręku Boga.
- To już do tego doszliśmy – mówi zaniepokojony duchowny.
- W każdej chwili możemy znaleźć się w raju.
- O Boże, broń nas od tego – wzdycha ksiądz.
——–—–———————————–————————–———–—————
Opowiadanie
W lasach wysoko ponad austriackim miasteczkiem leżącym na wschodnich stokach
Alp mieszkał pewien starszy człowiek. Przed laty poprzednia rada miejska zleciła mu
oczyszczanie krystalicznych górskich źródeł z butwiejących liści i gałęzi. Źródła te
zasilały zbiornik, z którego miasto czerpało wodę poprzez sieć kanałów. Staruszek regularnie obchodził okoliczne wzgórza usuwając opadłe liście i połamane gałęzie
i oczyszczając ujęcie wody ze szlamu, który w przeciwnym razie zanieczyściłby ją.
Z czasem miasteczko stało się atrakcją turystyczną i ulubionym miejscem urlopowiczów. Po kanałach pływały z gracją łabędzie. Dniem i nocą kręciły się młyńskie koła
wielu zakładów, pola były dobrze nawodnione, a miasteczko wyglądało jak z obrazka.
Mijały lata. Pewnego dnia na posiedzeniu rady miejskiej poświęconym kwestiom
budżetowym jeden z jej członków zwrócił uwagę na sumę wymienioną jako wynagrodzenie dla bliżej nieznanego strażnika źródeł. Skarbnik zakwestionował ten wydatek,
pytając: A to co za jeden? Dlaczego rokrocznie płacimy mu pensję? Czy ktoś go
w ogóle widział? - I ciągnął dalej: - Z tego co wiemy, ten człowiek równie dobrze może już nie żyje. Tak czy inaczej, nie jest nam już potrzebny. Więc radni jednogłośnie
uznali, że zrezygnują z usług strażnika. Przez kilka tygodni nic się nie zmieniło. Jednak
z początkiem jesieni drzewa zaczęły zrzucać liście. Odłamywały się małe gałązki,
a spadając do wody, tamowały wartki prąd strumieni. Wreszcie pewnego popołudnia
ktoś dostrzegł lekko żółtawe zabarwienie wody w stawie. Parę dni później stała się ona
jeszcze ciemniejsza. Potem wzdłuż brzegów kanału zaczął gromadzić się oślizgły osad
i wkrótce można było wyczuć narastający smród. Młyńskie koła obracały się coraz
wolniej, aż w końcu stanęły. Łabędzie znikły, podobnie jak turyści. Lepkie palce choroby wsuwały się z wolna w samo serce miasteczka. Zawstydzona rada pośpiesznie
zwołała specjalne posiedzenie. Uświadomiwszy sobie swój błąd spowodowany źle pojętą oszczędnością, radni zatrudnili ponownie starego strażnika i już parę tygodni później migotliwa rzeka życia zaczęła się oczyszczać. Znów zaskrzypiały młyńskie koła
i alpejskie miasteczko zatętniło nowym życiem.
Gdybyśmy w życiu robili tylko rzeczy, które nam się opłaca, to stałoby się ono nieznośne.

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00 i 18:00. Kolekta na cele parafii. O 17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia. Gościmy 8 osobową rodzinę, która podjęła dzieło misji we Francji. Opowiedzą
o ich powołaniu i pracy. Po Mszach można, do puszek, składać ofiarę na prowadzoną przez
nich misję.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
We wtorek o godzinie 19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia z błogosławieństwem Lurdzkim
oraz z modlitwą i namaszczeniem Balsamem Miłosierdzia. Do koszyczka można przynosić
swoje intencje.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
W środę o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie
——–—–—————————–———–————————–———–—————
W sobotę o 18:00 Msza św. z nauką dla czcicieli Szkaplerza.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nabożeństwo z modlitwą za kierowców. Po Nabożeństwie błogosławieństwo pojazdów. Będzie można złożyć ofiarę na rzecz
misji.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Od dziś rozpoczynamy odmawianie Różańca w intencji ŚDM w naszej parafii i w Krakowie. Zachęcamy i zapraszamy do tej modlitwy: dziś 7:00; poniedziałek 7:30; wtorek 18:30;
środa podczas nabożeństwa Fatimskiego; czwartek 17:15 (plus Koronka); piątek 17:30; sobota 17:30; niedziela 7:00.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, wykonane prace.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Można zamawiać do środy płytę DVD z Uroczystości jubileuszowej księży. Kontakt:
p. Kołodziej tel. 774611556; p. Owsiak tel. 774611481.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Iwona Czaja zam. Zawadzkie i Marcin Karelus zam. Kolonowskie; 1. Marta Małolepszy zam. Wrocław i Andrzej Kołodziej zam. Kolonowskie.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Okazja do Spowiedzi przed
każdą Mszą św.
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Żeromskiego: Małgorzatę Konieczko oraz
z ul. 1 Maja: Marię Ziaja, Gizelę Tarara i Teresę Obst. Bóg zapłać!
——–—–—————————–———–————————–———–—————
Wakacje z Bogiem organizowane przez Caritas parafii wraz z Centrum Kultury i Biblioteką
oraz z pomocą młodzieży ŚDM w tym roku mają, z różnych przyczyn, inną formę. W środę
13 lipca będzie wystawa zwierzątek domowych, przyniesionych przez dzieci (psy, koty
i inne), gry, zabawy i poczęstunek
Błogosławionego Tygodnia !

