Porządek Nabożeństw
od 23.07. do 30.07.2017 r.
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
Poniedziałek 24.07. św. Kingi, dziewicy, wsp.
8:00 Za ++ ciocię Elfrydę, jej męża, ojca Karola Pawlik, teściów Jancik
Wtorek 25.07. św. Jakuba, Ap. święto
18:00 Za ++ męża Alfreda w r. śmierci, jego rodziców, teściów, z pokr. oraz + Cecylię
Środa 26.07. św. Anny, uroczystość
12:00 Msza i ślub Angelika Mania i Giuseppe La Barbera
18:00 W int. żyjących i zmarłych mieszkańców Bendawic
Czwartek 27.07. św. Joachima, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża i ojca Krystiana, teściów Jadwigę i Michała, chrześniaka Patryka, szwagrów
Kazimierza i Edwarda oraz pokr.
Piątek 28.07.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + matkę Otylię w 2 r. śmierci oraz ++ pokr. z obu stron
Sobota 29.07. św. Marty, wsp.
8:00 ………………………….
15:00 chrzest Hanna Katarzyna Bogdoł
——————————————–————————————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, ciocię Albinę, siostrę Jadwigę, szwagierkę Elżbietę, zięcia Krystiana, wnuka Patryka, 3 szwagrów i pokr.
Niedziela 30.07. XVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga,
Waltra, Helmuta, szwagrów Ernesta i Józefa, bratową, Wernera i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, światło
Ducha św. z ok. 18 r. urodzin Mateusza Tymich oraz o bł. Boże w rodzinie
17:30 Nabożeństwo
18:00 Za parafian

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

30(1230) 23.07. – 30.07.2017

Czwarte objawienie - 13 sierpień
Ponieważ wówczas jeszcze nie umiałam odróżnić poszczególnych dni miesiąca, być może, że się mylę. Ale
zdaje mi się, że było to tego samego dnia, kiedy wróciliśmy z więzienia z Vila Nova de Ourem. Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca,
które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka
Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta
może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana,
żeby po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu
20 groszy; zaraz pobiegł po nią. Tymczasem zobaczyłam
z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę
Boską nad dębem skalnym.
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?"
- „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria trzynastego i odmawiali codziennie
różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".
- „Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria?"
- „Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacynta i dwie inne
dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej,
a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać".
- „Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych".
- „Tak, niektórych uleczę wciągu roku" - i przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił". I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.
Sentencje: Trzeba odróżniać fakt od problemu, a gdy problem to energia ma iść nie na
problem, a na rozwiązanie go.
- Pierwszym powołaniem jest być sobą.
- Wrażliwość ma swoją wartość, ale i cenę.
- Elastyczność to siła. Sztywność to słabość.
- Cierpienie każde ! Może być piękne jeśli nadam mu sens.
- Z czego czerpiesz poczucie własnej wartości?
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Opowiadanie
Tygodnik „Postęp Umiarkowany” miał duży dział porad. Czytelnicy pisali listy,
wyłuszczając najrozmaitsze problemy. Zaś redaktorzy-specjaliści odpowiadając radzili jak powinno się je rozwiązać. Na biurku Walerego Saloniczaka, udzielającego
porad z zakresu dobrych manier, pojawił się kolejny list. Zbulwersowany czytelnik
pisał: Niedawno poszłem na obiad do znajomych. Było kilka zaprzyjaźnionych
osób. Na pierwsze danie podano zupę pomidorową, zgodnie z konwencją w głębokich talerzach. Gdy wszyscy ją zjedli gospodyni zaczęła serwować drugie danie:
roladę, kartofelki i marchewkę. Ale nie zmieniła talerzy na płaskie. Drugie danie
trzeba było jeść na głębokich talerzach przy pomocy łyżki. Czy z powodu tak niewłaściwej zastawy powinienem zatelefonować do gospodarzy i pouczyć ich? Redaktor Saloniczak od razu dostrzegł istotę przedstawionego problemu. Postanowił omówić go szczegółowo w najbliższym numerze "Postępu Umiarkowanego". Zanim
przystąpił do pisania odpowiedzi, przeczytał list jeszcze raz. I wtedy stwierdził, że
powinien właściwie odpowiedzieć nań redaktor Mścisław Purysło, który radził jak
poprawnie mówić i pisać po polsku. Ówże przeczytawszy list, dostrzegł mnóstwo
błędów, którymi należałoby się zająć. Ale zauważył nadto, że nadawca nie zwraca
się z prośbą o poradę językową. Nie można mu więc jej udzielić, choć bardzo by mu
się przydała. Następnie epistoła trafiła do redaktora Gustawa Fetta, prowadzącego
rubrykę kulinarną. Ten przyrzekł, że odpowie, lecz nie odpowiedział. Oświadczył,
że jego domeną są same potrawy, a nie sposób ich podawania. Wydawało się zatem,
że nikt nie potrafi ustosunkować się do tego listu. Że jego przeznaczeniem będzie
pewnie śmietnik. Przypadkowo jednak znalazł go ks. Leopold Poczciwkiewicz, który udzielał porad ze swojej dziedziny. Natychmiast napisał odpowiedź, a ściśle mówiąc przepisał z Biblii:
„Nikomu nic nie bądźcie dłużni, z wyjątkiem wzajemnej miłości"”
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary
chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne
i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu” (MV 1).
Gdy patrzymy na Chrystusa, to miłosierdzie nie już tylko piękną ideą, albo niedoścignionym wzorem, ale ma ono konkretne spojrzenie i „ubiera się” w gesty i czyny.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Na wesoło
Katechetka oddaje Jasiowi zeszyt z wypracowaniem domowym i mówi:
- Same błędy! Znów niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem: - Biedny tato...
Mrówka gotuje słoniowi obiad. Zniecierpliwiony słoń wchodzi do kuchni i pyta: Mrówko! Kiedy będzie ten obiad?
- Idź stąd! Nie plącz mi się pod nogami!

Dziś 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.
——————–——–———–———–——–—–———–———
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——————–——–———–———–——–—–———–———
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Od 11:00 do 17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, przypadająca na poszczególne parafie
naszej diecezji.
11:00 - 12:00 - Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa
12:00 - 13:00 - Stare i Nowe Osiedle
13:00 - 14:00 - Bendawice i Kościuszki
14:00 - 15:00 - Haraszowskie
15:00 - 16:00 - ks. Czerwionki, Topolowa
16:00 - 17:00 - Szkolna, Fabryczna, 1 Maja, Nowa, Kolejowa
17:00 - 17:30 - indywidualna
17:30 - Nabożeństwo
——————–——–———–———–——–—–———–———
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów Maria
Kutal, Anna Muc, Krystyna Spałek, Joanna Spałek. 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.
——————–——–———–———–——–—–———–———
Zachęcamy do podejmowania trudu pielgrzymowania w miesiącu sierpniu. Można pielgrzymować idąc, ale też duchowo. Uczestnicząc w Mszy
św. odmawiając różaniec, podejmując postanowienie. Zachęcamy też do
otwarcia serc i drzwi naszych domów i ugoszczenia pielgrzymów.
Błogosławionego tygodnia

