Porządek Nabożeństw
od 16.07. do 23.07.2017 r.
Niedziela 16.07. XV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie z ok. 55 r. urodzin (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ z rodzin Sagan i Wieczorek
17:15 Nabożeństwo ku czci MB Szkaplerznej
18:00 W int. czcicieli MB Szkaplerznej
Poniedziałek 17.07.
18:00 Za + Adelajdę Wons w miesiąc po śmierci

Wtorek 18.07. św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, wsp.
18:00 Za ++ matkę Franciszkę Mlynek w r. śmierci, ojca Alojzego Mlynek, teściów Martę i Augustyna Zajonc, męża Krzysztofa, wnuka Mateusza, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, Hildegardę
i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franza Frania, Emilię, Annę Mlynek, Ritę i Ewalda
Puzik, Ernesta I Martę Janys z synem Norbertem, szwagrów Piotra i Adolfa Zajonc
Środa 19.07.
18:00 Za ++ rodziców Emilię i Rudolfa w r. ich śmierci, dziadków Annę i Pawła, Elżbietę i Hugona
i pokr.
Czwartek 20.07. bł. Czesława, prezbitera, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa Leja, Paulinę
i Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę
Steinert, Hildegardę i Edmunda Mocny, siostrę Rogera, Albinę Steinert, Pawła Bronek, dziadków Leja Steinert, Drzymała
Piątek 21.07.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ ojca Antoniego Sowicz, matkę Łucję, męża Henryka, dziadków i pokr.
Sobota 22.07. św. Marii Magdaleny, wsp.
8:00 Za ++ męża i ojca w r. urodzin, jego rodziców i pokr. z obu stron
——————————————–————————————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ syna Waldemara, męża i ojca Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka oraz
++ z rodziny
Niedziela 23.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie z ok. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci, za ++ rodziców (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Elżbietę, zaginionego ojca Piotra, brata Joachima, rodziców Rozalię i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, Andrzeja chrześniaka Krystiana i pokr. z obu stron
17:00 Nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę i łaski z ok. urodzin
matki

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja

Każde pokolenie powinno mieć swój przekład Pisma Świętego, który odpowiadałby
postępującym zmianom języka. Oprócz
przekładu werbalnego, potrzeba jednak
wciąż nowego wyrażania Ewangelii w kulturze danego czasu. W obliczu wielkich, czasem nawet wygórowanych oczekiwań, trzeba umieć powracać do przykładu prostaczka, o którym mówi nam dziś Ewangelia. Nie
można oczywiście zapominać o znaczeniu
mądrości i roztropności, ale konieczne jest
również dostrzeżenie wielkiej wartości tego,
co proste i szczere, pozbawione owego pragmatyzmu, który całą nadzieję pokłada
w wiedzy i zaprogramowanym działaniu,
a czasem stawia nawet pytania na wyrost. Reakcje młodzieży na koncerty uwielbienia, rapującego księdza i wygrywającą „Mam talent” siostrę zakonną, pokazują, że obok całego, niezwykle przecież potrzebnego
i fundamentalnego dla naszej wiary, oficjalnego nauczania, musi się
rozwijać także ten drugi kanał przekazu słowa Bożego, dzięki któremu
Ewangelia jest nieustannie „tłumaczona" na język pokolenia, które ją
czyta w samym środku swojej kultury, choćby nawet nazywano ją
„niższą kulturą”.
Pana Jezu, proszę o prostotę serca, która zbliża do Boga w zwyczajności
naszego życia.
Sentencja: Seneka - Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny.

29/2017

Opowiadanie
Pewien niezadowolony z siebie i z innych człowiek zrzędził przeciwko Bogu, mówiąc:
- A kto powiedział, że każdy z nas musi nieść na sobie swój krzyż? Czy możliwe, żeby nie
istniał żaden sposób na to, aby się od niego uwolnić? Mam absolutnie dosyć swoich codziennych zmartwień! Dobry Bóg odpowiedział mu na jego wątpliwości snem. Ziemskie
życie ludzi, które ów człowiek widział we śnie, było nie kończącą się procesją. Każdy
człowiek szedł dźwigając na swoich ramionach wielki krzyż. Posuwał się do przodu krok
po kroku, mozolnie i nieubłaganie. Również bohater tej powiastki przemieszczał się w tym
nie kończącym się pochodzie i dźwigał na sobie ciężar własnego krzyża. Jednak po pewnym czasie zorientował się, że dźwigany przez niego krzyż był dłuższy od krzyży innych
ludzi. Może dlatego nie mógł sobie z nim poradzić. - Gdyby można było go trochę skrócić,
nie musiałbym się tak strasznie męczyć - powiedział sam do siebie. Usiadł na przydrożnym
kamieniu, by skrócić krzyż o porządny kawałek. Kiedy znów ruszył w drogę, zorientował
się, że może się poruszać wreszcie krokiem szybszym i lżejszym. W ten sposób bez większych trudności dotarł do miejsca, w którym znajdowała się meta jego ludzkiej pielgrzymki. W miejscu tym rozciągał się wielki wąwóz. Był to szeroki otwór w ziemi, po którego
przeciwnej stronie rozpoczynała się ziemia wiecznej radości. Kiedy patrzyło się na nią z tej
strony, zdawała się być czymś niezwykle pięknym. Jednak nie było żadnego mostu, który
by do niej prowadził, ani żadnej kładki, po której można byłoby się tam dostać. Jednak
wszystkim ludziom udawało się tam przedostać. Zdejmowali z ramion swój długi krzyż
i przechodzili po nim na drugą stronę. Każdy krzyż miał idealny rozmiar: dokładnie taki,
jaki był potrzebny, by połączyć ze sobą dwie strony przepaści. Przeszli wszyscy. Pozostał
tylko on sam. Dopiero teraz zrozumiał, że jego krótki krzyż nie pozwala mu przedostać się
przez śmiertelną otchłań. Zaczął płakać i desperować: Ach, gdybym o tym wiedział...
———————————–——–———–———–——–—–———–—————
Na wesoło
Dzieci pytają Hrabiego:
– Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku? – Tak.
– A czy jest tam straszydło? – Nie ma. Jestem kawalerem.
Rozmawiają dwaj leśniczy:
– Ale masz pięknego niedźwiedzia. Ile razy strzelałeś? – Dziesięć.
– A ile razy trafiłeś? – Ani razu.
– To dlaczego ten niedźwiedź leży nieprzytomny? – Bo pękł ze śmiechu.
Pewna staruszka o dość burzliwej młodości wciąż czuła lęk przed piekłem. Tłumaczono
jej, że przecież obecnie żyje, jak na dobrą chrześcijankę przystało, że Bóg jest miłosierny.
Niewiele to jednak pomagało. Ksiądz, który często z nią rozmawiał, zauważył, że straciła
już całkowicie zęby. Wpadł na taki pomysł: – Babciu – mówi , czytała babcia w Ewangelii,
że w piekle będzie płacz i zgrzytanie zębów? – Tak, czytałam. – Wobec tego nie może babcia pójść do piekła, bo nie ma już zębów.
Szkot zwraca się do syna, któremu kupił nowe buty:
- Oszczędzaj je! Rób większe kroki!

Dziś o 17:15 Nabożeństwo do MB Szkaplerznej. Kolekta na cele parafii.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
W środę „Wakacje z Bogiem”, organizowane przez Caritas i Bibliotekę i Centrum Kultury.
W nadchodzącym tygodniu pragniemy przeżyć „Dzień Fatimski”. Gromadzimy się o 10:00
w ogrodzie plebanii. Propozycja, aby dzieci przebrały się w stroje pastuszków fatimskich.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:00 Nabożeństwo i modlitwa do św. Krzysztofa z błogosławieństwem kierowców i pojazdów. Złożone ofiary przeznaczone są na środki
transportu w krajach misyjnych.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej Lucyna Sawczuk, Renata
Bonk, Barbara Bonk oraz z ul. Chabrów Róża Pawlik. Bóg zapłać!
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za wszelkie ofiary składane na cele
parafii oraz cmentarza w kościele, kancelarii i na konto.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Do nabycia Gość Niedzielny, różne książeczki (ofiara do skarbonki), w zakrystii do nabycia
film „Ślady stóp” (o Camino 20 zł.)
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po
Mszach św.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
Od 17 do 24 lipca grupa młodzieży z naszej parafii wyjedzie do parafii w Hochdahl. Młodzież
z Niemiec zaprosiła naszą młodzież w ramach rewanżu za ich pobyt u nas na ŚDM. Życzymy
pięknego, bezpiecznego wyjazdu.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
BEGRÜSSEN SIE MIT UNS NEUN JUGENDLICHE AUS KOLONOWSKIE bei denen
wir am Weltjugendtag zu Gast sein durften. Sie kommen uns in den Ferien für fünf
Tage besuchen. Wir freuen uns schon sehr. Am Sonntag, dem 23. Juli um 11.15 Uhr
werden wir sie mit einer „Jugendmesse“ in der Heilig Geist Kirche verabschieden.
Nach der Messe laden wir die ganze Gemeinde zu einem gemeinsamen Singen, einem Singout, in der Kirche ein. Polnische und deutsche Lieder werden die Freundschaft der beiden Gemeinden hoffent-lich weiter vertiefen. Wir sind im letzten Jahr
beim Weltjugendtag so herzlich in Kolonowskie empfangen worden, dass wir diese
Erfahrung den Jugendlichen aus Kolonowskie auch hier bei uns gönnen. Helfen Sie
uns dabei mit bei der Türkollekte am 8./9. Juli – und merken Sie sich den Termin
schon vor. Ihre Heidi Bauer. ( z parafialnej gazetki w Hochdahl).
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————–————
 14–19 sierpień - Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę (zapisy w Zawadzkiem lub
Opolu)
 18/19 sierpień, piątek/sobota – Droga 4+4+kamień=17
 25-27 sierpień – Pielgrzymka na Górę św. Anny
 31 lipiec pielgrzymka na Odpust św. Anny do Olesna. Wyjazd o 16:00. Zapisy w zakrystii,
podajemy imię nazwisko, Zapłata w autobusie
 14 sierpień wycieczka do Wadowic i Inwałdu. Jest komplet.

