Porządek Nabożeństw
od 25.09. do 02.10.2016 r.
Niedziela 25.09. 26 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok urodzin Łucji oraz o Boże bł. w rodzinach córek (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ teściów Franciszkę i Pawła, rodziców Magdalenę i Eryka, dziadków i pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Grażynę Piaszczyńską w miesiąc po śmierci
Poniedziałek 26.09.
18:00 Za ++ męża Józefa w 8 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci, 2 bratowe, 5 szwagrów,
++ z pokr. Hornik, Skrzypczyk
Wtorek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezbitera, wsp.
19:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok 9 r. ślubu dla Karola i Anny oraz ich córek Emilii i Agaty
Środa 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp.
17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ludwika Miksa w 1r. śmierci, jego rodziców i pokr.
Czwartek 29.09. św. Archaniołów, święto
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + matkę Annę Konieczny w 1 r. śmierci + ojca Józefa
Piątek 30.09. św. Hieronima, doktora i prezbitera, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 Za + Gertrudę Bonk w miesiąc po śmierci
Sobota 01.10.
8:00 Za + Gerarda Młynek w miesiąc po śmierci
12:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Królowej Różańca z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł. opiekę zdrowie z ok 25 r. ślubu Iwony i Andrzeja Wieczorek, o Boże bł. w całej
rodzinie
14:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok 80 r. urodzin matki Urszuli
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:00 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za + męża i ojca Jana Labus, ++ rodziców i pokr.
Niedziela 02.10. 27 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok 50 r. urodzin Jana
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda w r. śmierci, teścia Gerharda, dziadków i pokr.
17:15 Różaniec
18:00 W int. Wiktora z prośbą o uzdrowienie i wszelkie potrzebne łaski

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Umarł bogacz i został pogrzebany. Gdy
w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na
jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym
płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje
dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on
tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”. Dla
bogacza istniała szansa zbawienia tak długo,
jak długo Łazarz był przed jego domem, ale
teraz, gdy obaj zmarli, sytuacja stała się nieodwracalna. Bóg nigdy nie jest bezpośrednio
przywoływany w tej sprawie, ale przypowieść wyraźnie ostrzega: miłosierdzie Boga wobec nas jest związane z naszym miłosierdziem wobec bliźniego; kiedy go brakuje, także miłosierdzie Boże nie znajduje miejsca w naszym zamkniętym sercu, nie może do niego wejść. Jeśli ja nie otwieram drzwi swego serca na ubogiego, pozostają one zamknięte również na Boga i to
jest straszne! Aby się nawrócić, nie powinniśmy czekać na cudowne zdarzenia, ale
winniśmy otworzyć serce na Słowo Boga, który wzywa nas do kochania Boga
i bliźniego. Słowo Boże może ożywić wyjałowione serce i uleczyć je z jego ślepoty.
Bogacz znał Słowo Boże, ale go nie słuchał, nie przyjął go w sercu i dlatego nie
potrafił otworzyć oczu i ulitować się nad ubogim. Żaden posłaniec ani też żadne
orędzie nie mogą zastąpić ubogich, których spotykamy na swojej drodze, bo w nich
wychodzi nam na spotkanie sam Jezus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Tak więc w opisanym przez przypowieść odwróceniu losów ukryta jest tajemnica naszego zbawienia, w którym
Chrystus jednoczy ubóstwo z miłosierdziem. Słuchając tej Ewangelii, razem z ubogimi ziemi, możemy śpiewać razem z Maryją: „Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia”.
Sentencja: Phil Jackson - Istota sukcesu polega na tym, aby poddać się temu co się
akurat dzieje.
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Pielgrzymka do Włoch. Wyjeżdża grupa 61 osobowa. Jest to pielgrzymka Roku Miłosierdzia.
Będziemy modlić się w intencji całej parafii i wszystkich parafian. Można do dzisiaj przynosić
kartki z intencjami do modlitwy. W tych intencjach będzie odprawiona Msza św. przy grobie
o. Pio. Dla osób jadących: plan pielgrzymki do zabrania w zakrystii. Zabieramy dowód
(paszport), różaniec, książeczkę, nakrycie głowy. Liczyć się z tym, że w dzień jest gorąco natomiast wieczory mogą być chłodne. W poniedziałek 26.09. o 4:00 będzie autokar, zajmujemy
przydzielone miejsce, o 4:30 Msza św. ok. 5:00 wyjazd. Powrót we wtorek 04.10. w godzinach
nocnych.
–—–——–—–————–—————–———–—————————–———–———
- Przypominamy o uiszczaniu opłat cmentarnych. Za stawiane pomniki i miejsce na cmentarzu.
Wszystkim, którzy to czynią - dziękujemy.
- 28.09. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy do
25.09. w zakrystii, koszt 15 zł.
- Centrum Duszpasterstwa Młodzieży diecezji opolskiej serdecznie zaprasza młodzież naszej
diecezji na Epilog ŚDM. Będzie to okazja, by razem się spotkać, podzielić się tym, co przeżyliśmy na ŚDM oraz wspólnie wyruszyć dalej. Epilog odbędzie się
w dniach od 30 września do 2 października na Górze św. Anny. Zapraszamy tych którzy byli ale
też tych którzy nie byli w Krakowie. Zapisy do niedzieli 25.09. u ks. Piotra.
–—–——–—–————–—————–———–—————————–———–———
ŚDM
Do Krakowa na jeden tydzień wyjechała Nasza Grupa w liczbie 27 osób. 1 ksiądz, 1 osoba
z Korfantowa, 1 z Łambinowic, 8 z Staniszcze Małe, 4 z Staniszcze Wielkie, 12 z Kolonowskiego.
W ramach ŚDM w parafiach, gościliśmy w Kolonowskiem grupę 17 osób z partnerskiej parafii
Hochdahl z Niemiec. 8 dziewczyn, 6 chłopców, 3 dorosłych. Gościnę znaleźli u 11 rodzin z naszej parafii.
Na wyjazd do Krakowa zbieraliśmy fundusze w różnych akcjach. Sprzedaż kremówek, symbolicznych kamieni z grobu Pańskiego, jajek w kolorach ŚDM. Prywatne osoby wspierały wyjazd
przez swoje ofiary, jak też młodzież zapłaciła symboliczną opłatę na ten wyjazd. Razem uzbierało się 19.770 złotych. Do organizatorów w Krakowie wpłaciliśmy: pakiet pielgrzyma 18.630
złotych, fundusz pomocowy 1.146 złotych. Koszty transportu to 4.800 złotych. Wszystko razem
daje sumę 24.576 złotych.
Dwa miesiące po zakończeniu ŚDM, grupie młodzieży w liczbie 46 (37 gimnazjalistów, 8 ze
szkoły średniej, 1 student) zadałem w anonimowej ankiecie dwa pytania:
1. Czy żałują, że nie byli na ŚDM w Krakowie?
Trzech z tej grupy było i absolutnie nie żałują, że byli; jedną osobę to nie interesuje; dwie osoby
odpowiedziały, iż nie wiedzą; osiem osób nie żałuje, że nie pojechali; trzydzieści dwie osoby
odpowiedziały, że żałują, iż nie byli w Krakowie na ŚDM.
2. Dlaczego nie pojechali?
Trzy osoby były; trzy osoby nie były pewne, czy chcą tam być; dziewięć osób bało się, ośmiu
osobom nie pozwolili rodzice; dziesięć osób, miało inne plany; jedenaście osób, nie myślało, aby
pojechać; dwie osoby nie odpowiedziały.
W tym samym czasie spotkaliśmy się też, po raz pierwszy od czasu ŚDM „Naszą Grupą”, która
tam była. Na spotkanie przyszło 14 osób. Zadałem trzy krótkie pytania. Odpowiedzi były anonimowe:
1. Gdy słyszysz ŚDM napisz jednym słowem, co Tobie przychodzi na myśl?
Spotkanie; papież; raban; wspomnienie; radość; wieczorne czuwanie; łzy wzruszenia.
2. Najpiękniejsze doświadczenie, wspomnienie z Krakowa?
Noc w Brzegach; Droga krzyżowa; pobyt u rodziny; śpiewany hymn ŚDM; młodzi ludzie; entuzjazm.
3. W skali od 1 (wcale) do 10 (będę) napisz, na ile oceniasz swoje szanse wyjazdu do Panamy?
Średnia wyszła 6.

Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nieszpory. Kolekta na
cele budowy kościołów w diecezji. Od godziny 11:00 do 13:00 zapraszamy na
„Pchli Targ”. Po pierwszym, w czasie wakacji było wiele próśb, aby to powtórzyć.
Każdy, ale szczególnie dzieci i młodzież, może przynieść „wszystko”, będzie miejsce, aby rzeczy wystawić (na palcu kościelnym, w razie deszczu w salce).
„Wszystko” można za symboliczną kwotę sprzedawać lub wymieniać.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do I Komunii
św.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Różaniec.
Kolekta na cele diecezji i seminarium.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za udział
w Mszy św. Dożynkowej. za oprawę tej Mszy, za wykonaną dekorację i koronę.
Przygotowanie ubiorów dzieci. Za złożoną ofiarę 1.234 zł i 7 euro dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, album „Kronika ŚDM” (25
zł.); film „Cuda z nieba” (25 zł); film „Pius XII” (15 zł), książeczka „Droga do nieba”, „Rozmowy z papieżem Benedyktem” (33 zł.), Camino (10 zł.).
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Urszulę Grabowski,
Marię Niesmak, Marię Ebelt i Izabelę Ebelt. Bóg zapłać!
–—–——–—–————–———–—————–———–—————–—
W październiku następujące Róże Różańcowe
przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.10. Róża 4 p. Irena Czupała
09.10. Róża 5 p. Elfryda Fleger
16.10. Róża 6 p. Maria Baron
23.10. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
30.10. Róża 8 p. Gizela Zajonc
W sobotę 15.10. odbędzie się dzień skupienia Róż Różańcowych na Górze
św. Anny. Koszt wyjazdu 10 zł. Zapisy u p. Marii Kruk.
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych

