Porządek Nabożeństw
od 14.08. do 21.08.2016 r.
Niedziela 14.08. 20 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora oraz dusze w czyśćcu
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Chrystusa Króla z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60 r. ur. dla
Jerzego Marian i bł. w rodzinach dzieci i zdrowie dla wnuków
17:15 Nieszpory
18:00 ……………..
Poniedziałek 15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
8:00 W int. członków Róż Różańcowych
10:00 Za + żonę i matkę Annę Romańczuyk, ++ jej rodziców Antoniego i Agnieszkę, teściów Aleksandra i Władysławę, ++ z rodzin Gomoła i Romańczuk
Wtorek 16.08.
18:00 Za ++ ciocię z ok. ur. Klarę Richter, matkę Florentynę Adamczyk, męża Jana Wodarczyk, dziadków
Michała i Marię Adamczyk, wujostwo Franciszka i Richarda Skop, Tomasza i Wandę Adamczyk, Stefana i Helenę Adamczyk, ciocię Elżbietę Nawrocki, Renatę Adamczyk, poległego wujka Teodora i kuzynów, ++ z rodzin Włodarczyk i Kwas
Środa 17.08. św. Jacka, Uroczystość
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków oraz
++ z pokr.
20:30 Nabożeństwo pielgrzymkowe
Czwartek 18.08.
7:00 Msza pielgrzymów
17:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + męża Krzysztofa Zajonc w 19 r. śm., wnuka Mateusza, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, teściów
Augustynę i Martę Zajonc, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, dziadków Bartłomieja i Emy Mlynek, Tomasza i Józefiny Dikta oraz dusze op.
Piątek 19.08.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodz. Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę, szwagrów
Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę oraz ++ z pokr.
Sobota 20.08. św. Bernarda opata i doktora, wsp.
8:00 Za + matkę Elżbietę Leja w r. ur. Oraz + ojca Pawła
15:00 Z podz. i prośbą z ok.. 50 r. ur. Waldemara Lebioda o bł. Boże w rodzinie
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O Boże bł. i zdrowie z podz. i prośbą w 1 r. ślubu

Niedziela 21.08. 21 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Różę Smieskol w r. ur., ojców Franciszka i Jerzego oraz ++ z pokr. Smieskol, Obst i Wałaszek
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do B. Op. Przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w 1 r. ślubu Aleksandry i Roberta oraz o Boże bł. I zdrowie w int. rodziców, rodzeństwa i dziadków
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Leona , matkę Gertrudę, + ojca Karola oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień
na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest
mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz
rozłam”.
Jezus przypisuje całej swojej działalności charakter ognia. On
sam przybywa napełniony Duchem Świętym, najgłębszym życiem Boga. Głosi Dobrą Nowinę ubogim. Ukazuje biednym
i grzesznikom miłosierdzie Boga. Czyniąc to, chce zapalić, ogarnąć i objąć, jako ogień, wszystko; wszystko chce przeniknąć,
wszystko zamknąć w swoim kręgu. Trzeba więc spotkać się
z ogniem, być przez ogień dogłębnie ogarniętym. To, co czyni
ogień, nie ma nic wspólnego z jakimś neutralnym przyczynkiem,
nikogo nie poruszającym. Z kręgu ognia musi być wykluczona
obojętność i znużenie - ten nieprzenikniony mur, od którego
wszystko się odbija, lub naoliwiona powłoka, po której wszystko
spływa. Działalność Jezusa ma właśnie charakter ognia; Jezus
chce przezwyciężyć wszelką oziębłość, chce zapalać, chce żywego i angażującego spotkania.
Kto w tym spotkaniu przyjmuje Jezusa i Jego orędzie, ten zostaje
napełniony Duchem Świętym. Natomiast dla człowieka, który odrzuca Jezusa, owo spotkanie staje się sądem. Celem Jezusa nie
jest zewnętrzna harmonia, ale jasne zajęcie stanowiska, dla którego punktem wyjścia jest dla nas serdeczne spotkanie z Nim. I tutaj
mogą rodzić się podziały, których ciężar trzeba nieść. Nie można
w imię kompromisu i harmonii unikać jasnego opowiedzenia się
za Jezusem.
Klemens Stock SJ
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ŚDM Kraków
Z nauczania papieża Franciszka:
Czasy, w których żyjemy, nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej wyczynowych; akceptują na boisku jedynie czołowych graczy, nie ma na nim miejsca dla rezerwowych. Świat
chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami historii, bo życie jest
piękne zawsze wtedy, kiedy chcemy je przeżywać, zawsze wtedy, gdy
chcemy pozostawić ślad. Historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili
naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości.
Nie przyszliśmy na świat po to, wegetować, aby wygodnie spędzać życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Sądzimy, że abyśmy
byli szczęśliwi potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapa jest cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej, bo po trochu.
Włóż buty, buty wędrowca i idź przez życie. Patrząc, widzę niekiedy
młodych emerytów.
Jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.
Nie kończcie dnia bez zawarcia pokoju.
Dziękuję za odpowiedzi na prośbę o dzielenie się swoimi odczuciami, swoim
świadectwem z przeżywanych ŚDM w parafiach i Krakowie, czy to osobiście,
czy przez środki przekazu. Zachęcam w dalszym ciągu do dzielenia się swoimi refleksjami. Zapraszam, parafian, jak i tych, którzy zaglądają na naszą
stronę www. Napisane refleksje można przesyłać na adres ks.pb@interia.pl
lub pisząc tradycyjnie. Można też dzielić się na temat usłyszanych słów, które
wypowiedział do Nas papież.
Wakacje
Większa część tego czasu za nami. Jak ten czas wykorzystałeś? Parafrazując
papieża Franciszka, "czy w butach wędrowca, czy na kanapie?" Dużo czasu
wakacji jeszcze przed nami, jak zamierzasz ten czas spędzić?
Zapraszamy:
do pójścia Pieszą Pielgrzymką z Opola na Jasną Górę. Można zapisać się
w Opolu w poniedziałek, w dzień wyjścia.
do uczestnictwa w Parafialnej Pielgrzymce na Górę św. Anny. Prośba,
aby zapisywać się do przyszłej niedzieli 21.08. W zakrystii: Ci, którzy
pójdą bez noclegu, Ci, którzy pójdą i będą nocować w domu pielgrzyma.
U pani Baron Ci, którzy pojadą autokarem.
Sentencja: zasłyszane w Krakowie po Mszy św. w Brzegach - " Do zobaczenia w Panamie!"

Dzisiaj Msze św. o 7:30 (j. polski); 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele
parafii.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. o 8:00 i 10:00. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kwiatów i ziół. Można je nabywać przed Mszami u
pań parafialnego Zespołu Caritas. Kolekta na wydział teologiczny w Opolu.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W środę będziemy gościć strumień Nyski Pieszej Pielgrzymki Opolskiej. Jak każdego roku pragniemy dać świadectwo naszej gościnności. Niech jak najwięcej domów
otworzy serca i drzwi dla pielgrzymów. Można po nich przyjechać na parking przed
kościołem. Prośba o nie przyjmowanie tych osób, które przychodzą przed przyjściem
grup pielgrzymkowych. W środę o 20:30 Nabożeństwo pielgrzymkowe. W czwartek o
7:00 Msza św. pielgrzymów.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30 (j. polski); 10:00; 18:00. Nieszpory o 17:15.
Kolekta na cele parafii.
——–—–———————–———–————————–———–—————
W tych dniach ks. Piotr wędruje samotnie szlakiem św. Jakuba z Suwałk do Gietrzwałdu ok. 300km. Wspierajmy go dobrymi myślami i naszą modlitwą.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Parafialna Pielgrzymka na Górę św. Anny od 26 do 28 sierpień. Zapisy do wyjazdu
autokarem w zakrystii. Wyjazd z przed Kościoła o 8:00, koszt wyjazdu ok. 20 zł.
Msza na Górze św. Anny w sobotę o 9:00.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Pielgrzymka do Włoch: do 22 sierpnia prośba o wpłacenie na konto parafii z dopiskiem pielgrzymka Włochy, całej kwoty na wyjazd.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–———————–———–————————–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba (25 i 27 zł), modlitewnik
Fatimski (5 zł), książka „Camino (10 zł).
——–—–———————–———–————————–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Sylwię Muc, Jolantę Dreja,
Annę Bednorz i Teresę Spałek. Bóg zapłać!
Pracującym i wypoczywającym, niech towarzyszy Boże błogosławieństwo!

