Porządek Nabożeństw
od 30.07. do 06.08.2017 r.
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

Poniedziałek 31.07.
8:00 ……………………………
Wtorek 01.08. św. Alfonsa Liguoriego, wsp.
18:00 …………………………….
Środa 02.08.
18:00 Za ++ męża i ojca Gerharda w 6 r. śmierci, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów Annę
i Jana, dziadków Gertrudę i Piotra, szwagrów, szwagierki, pokr. z obu stron i dusze opuszczone
I Czwartek 03.08.
11:00 Msza i ślub Patrycja Owczarzak i Szymon Hombek
13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą zdrowie z ok 25 r.
ślubu Urszula i Henryk Mateja
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 …………………………….
I Piątek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, wsp.
8:00 W int chorych, seniorów i samotnych
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + Jan Lempa w miesiąc po śmierci
I Sobota 05.08.
8:00 Za + Józef Gajda w miesiąc po śmierci
15:00 Msza i chrzest Konrad Jerzy Skiba, Amelia Łucja Gawlik. Roczek Beniamin Wiktor Klysek
——————————————–————————————————–
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana w r. ich śmierci, męża Reinholda, teściów Waleskę
i Franciszka, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, bratanicę Teresę, bratanka Jana, pokr. z obu
stron
Niedziela 06.08. Przemienienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 …………………………… (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………...
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą zdrowie w rodzinie
z ok 10 r. ślubu i 40 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Sierpień miesiącem abstynencji
Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, przypominamy
wezwanie skierowane przez św. Jana Pawła II, na początku
pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład
do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”. O jakich zagrożeniach mówił
papież ? Mówił o braku poszanowania godności człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci, o niegodnych postawach
i czynach wynikających z wad narodowych. Mówił także
o nadużywaniu alkoholu. Te problemy istnieją w Polsce od
dawna, jednak obecnie przybierają przerażające rozmiary.
Widzimy to w alarmujących statystykach pokazujących
ogromne społeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu. Tysiące Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Prawie milion
osób jest uzależnionych, kilka milionów pije ryzykownie i szkodliwie. Na ulicach widzimy
tak wielu ludzi, także młodych, trzymających w ręku alkohol, będący przyczyną przyszłych
rozczarowań, dramatów, a często i śmierci. Pijani kierowcy zagrażają zdrowiu i życiu innych
użytkowników dróg. Media, poprzez atrakcyjne, a jednocześnie oszukańcze reklamy alkoholu, nieustannie gorszą dzieci i młodzież. Samorządy często ulegając grupom nacisku, nieodpowiedzialnie zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, w tym czynnych całą dobę.
A przecież tych najbardziej bolesnych strat moralnych i duchowych nie widać, nie można
wyrazić ich liczbami. Mimo wielu szumnych zapowiedzi rozwiązania przez władze państwowe tego trudnego problemu, nadal trwa cisza i wielka bezczynność. Podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że nie jesteście zakładnikami chwytliwych, lecz nieprawdziwych sloganów reklamowych i szkodliwych nawyków. Pokażcie, że jesteście mądrzy, wolni, odpowiedzialni i odważni. Rodzina jest najważniejszą szkołą trzeźwości, jest ostoją
w budowaniu trzeźwego społeczeństwa. Kochająca matka i ojciec są zawsze trzeźwi! Młody
człowiek, który siebie kocha, jest zawsze trzeźwy!
Sentencje: Phil Bosmans - Umiejętność zapominania jest dla serca człowieka często ważniejsza od dobrej pamięci.
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W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
30.07. Róża 2 p. Anna Bock
06.08. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
13.08. Róża 4 p. Irena Czupała
20.08. Róża 5 p. Elfryda Fleger
27.08. Róża 6 p. Maria Baron
Papieska Intencja - Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.
——————–———————–———–———–——–—–———–—————
Opowiadanie
Trzej młodzieńcy odbyli skrupulatnie swoje studia w szkole wielkich mistrzów. Przed
rozstaniem przyrzekli sobie, że objadą świat i powrócą po upływie roku, przywiózłszy ze
sobą najcenniejszą rzecz, jaką każdemu uda się znaleźć. Pierwszy z nich nie miał wątpliwości: wyruszył na poszukiwanie najpiękniejszego i największego klejnotu. Przemierzył
morza i pustynie, wszedł na szczyty i odwiedził miasta, aż zdobył najpiękniejszy klejnot,
jaki kiedykolwiek istniał pod słońcem. Powrócił do ojczyzny w oczekiwaniu na przyjaciół. Drugi wrócił krótko po nim, trzymając za rękę dziewczynę o najsłodszym i najpiękniejszym obliczu. – Zapewniam cię, że nie ma nic cenniejszego ponad dwie osoby które
się kochają – powiedział do przyjaciela. Postanowili zaczekać na trzeciego. Wiele lat
minęło, zanim powrócił. Wyruszył on na poszukiwanie Boga. Rozmawiał z najbardziej
znanymi mistrzami we wszystkich miastach, ale Boga nie spotkał. Czytał i uczył się, nie
znajdując Boga. Zrezygnował ze wszystkiego, ale Boga nie znalazł. Pewnego dnia,
wycieńczony samotną włóczęgą, rzucił się w trawę nad brzegiem jeziora. Zaciekawiony
śledził ruchy zaniepokojonej kaczki, poszukującej pomiędzy trzcinami swoich młodych.
Kaczątek było wiele, były bardzo ruchliwe i aż do zachodu słońca kaczka szukała ich,
pływając bez odpoczynku wśród trzcin – dopóki ostatnie pisklę nie powróciło pod jej
skrzydła. Wtedy człowiek uśmiechnął się i rozpoczął powrót do kraju. Gdy przyjaciele
go zobaczyli, jeden pokazał mu klejnot, a drugi dziewczynę, która została jego żoną.
Następnie, oczekując w napięciu, zapytali go:– A ty, cóż cennego znalazłeś? Coś wspaniałego, skoro zajęło ci to tyle lat. Poznajemy to po twoim uśmiechu....– Szukałem Boga
– odpowiedział trzeci młodzieniec.– I znalazłeś Go? –zapytali dwaj pozostali, zaskoczeni.– Odkryłem, że to On poszukiwał mnie.
——————–———————–———–———–——–—–———–—————
Katechizm
Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty?
Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznanie grzechów
ciężkich jest jedynym zwyczajnym sposobem uzyskania ich odpuszczenia.
Kiedy jesteśmy zobowiązani wyznać grzechy ciężkie?
Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz
w roku wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie, w każdym bądź razie przed przyjęciem
Komunii świętej.
Dlaczego także grzechy powszednie mogą być przedmiotem
spowiedzi sakramentalnej?
Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół
gorąco zalecane, ponieważ pomaga kształtować prawe sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym.

Dziś 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
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W poniedziałek pielgrzymka na odpust św. Anny do Olesna. Wyjazd z parkingu
o 16:00.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W I czwartek o 17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W I piątek miesiąca Msze św. o 8;00 i 18:00. Nie będzie w tym miesiącu odwiedzin
chorych w domach.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W I sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:00. O 15:00 Msza św. Chrzcielna i roczków.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Przemienienie Pańskie. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 17:15.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
W miesiącu lipcu naszą stronę www. odwiedzono 2 070 razy. Dziękujemy! Zapraszamy do
lektury ogłoszeń, w galerii nowe zdjęcia a w zakładce Panama nowy tekst.
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów Janina Hajduk, Ewelina Wojtkowska, oraz z ul. Różanej Bożena Konieczko, Justyna Czupała. 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
——————–—————–——–———–———–——–—–———–—————
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

