Porządek Nabożeństw
od 06.08. do 13.08.2017 r.

Niedziela 06.08. Przemienienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za + Danielę Mielczarek - zam. od Róży Różańcowej (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………...
17:15 Nieszpory
18:00 W pewnej intencji
Poniedziałek 07.08.
8:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, męża Georga, braci Alfreda
i Wilhelma, szwagrów Reinholda i Józefa, ciocię Marie i pokr. z obu stron
Wtorek 08.08. św. Dominika, prezbitera, wsp.
18:00 Za + Danielę Mielczarek w miesiąc po śmierci
Środa 09.08. św. Teresy od Krzyża, patronki Europy, święto
18:00 Za + Adelajdę Wons - zam. od sąsiadów
Czwartek 10.08. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, wsp.
12:00 Msza i ślub Małgorzata Poloczek i Tomasz Kubik
18:00 Za ++ męża Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę
Elżbietę i Anastazję, brata Antoniego, szwagierkę, 3 szwagrów i pokr.
Piątek 11.08. św. Klary, dziewicy, wsp.
14:00 Msza i ślub Alicja Kowalska i Bartosz Wiśniewski
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. śmierci, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła, Marię i Teodora Czok i pokr.
Sobota 12.08.
8:00 Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka z synem Reinholdem, Gertrudę i Kaspra
z synem Piotrem, ciocię Annę i pokr.
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 ……………...…………….
Niedziela 13.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za parafian (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………...
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 ……………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Przyjacielska wizyta
Wtorek 18.07.
Nasza wakacyjna przygoda w Hochdahl rozpoczęła się w dniu 17.07.2017 o godzinie 19.45 czasu polskiego. Po czternastu godzinach wyczerpującej podróży dotarliśmy do Dusseldorfu, gdzie
zostaliśmy bardzo entuzjastycznie przywitani przez przedstawicieli młodzieży z Hochdahl. Pomimo zmęczenia, które dało się odczuć po podróży widok znajomych i przyjaznych twarzy wywołał
w nas falę radości. Od razu poczuliśmy się jak w domu. Po dotarciu do miejscowości zostaliśmy oficjalnie przywitani przez księdza Biskupka, który w swojej mowie nawiązał do współpracy między naszymi
parafiami. Współpraca ta odnowiła się na nowo dzięki Światowym Dniom Młodzieży, które odbyły się
w Polsce w poprzedni roku. Po wspólnej modlitwie rozeszliśmy się do domów rodzin, u których mieliśmy przyjemność nocować przez kolejny tydzień. Każdy z nas został powitany bogato zastawionym
stołem, którego zawartość okazała się być wyzwaniem dla naszych polskich brzuchów. O 15:00 wspólnie
z niemiecką młodzieżą rozpoczęliśmy podchody, które zaznajomiły nas z miejscowością Hochdahl.
Momentami gra wymagała od nas sporej dawki cierpliwości, ale ostatecznie okazała się bardzo interesującą przygodą, która pomogła nam zapoznać się z naszymi niemieckimi przyjaciółmi. Ostatni punkt wtorkowego planu stanowiła wspólnie zjedzona na świeżym powietrzu kolacja. Śmiechy, rozmowy, radosne
śpiewy słychać był do późnych godzin nocnych.
Środa 19.07.
Dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu rowerami nad jezioro gdzie spędziliśmy część dnia kąpiąc się, grając
w siatkówkę plażową oraz tenisa stołowego aż do momentu gdy zostaliśmy przegonienie przez pogarszającą się pogodę. Do domów wróciliśmy przemoczeni od stóp do głów. Pozostałą część popołudnia oraz
wieczór spędziliśmy w domach z rodzinami, rozmawiając, dyskutując i zajadając się niemieckimi smakołykami.
Czwartek 20.07.
Po obfitym śniadaniu wyruszyliśmy pieszo przez łąki, pola, lasy do muzeum Neandertalczyka
w Erkrath, w którym przybliżono nam historię ewolucji człowiek. Miłym zaskoczeniem dla nas była
forma przekazu i wykonanie figur naszych przodków, które były bardzo realistyczne. Po wizycie w muzeum przyszedł czas na typowo niemiecką przekąskę „Bratwurst mit Brotchen”. Następnym punktem
programu był Minigolf, który sprawił nam wiele przyjemności mimo naszych niewielkich umiejętności.
Drużyna niemiecka wygrała, ale my się nie poddajemy i z niecierpliwością czekamy na rewanż. Wieczorem wspólnymi siłami zrobiliśmy pizzę. Każdy mógł puścić wodze fantazji i zrobić własną pizzę. W tym
samym czasie Ewelina i Mateusz udzielali wywiadu dla lokalnego katolickiego radia. Opowiadali
o chwilach przeżytych na ŚDM w Krakowie. Nasyceni i napojeni zabraliśmy się za wspólne śpiewy
i tańce wokół ogniska. Piosenka „Cziruriru” ponownie cieszyła się ogromną popularnością wśród niemieckiej młodzieży.
Sentencje: Przysłowie - Wdzięczność przybiera trzy formy: uczucie w sercu, wyrażenie w słowach, odwzajemnienie w czynach.
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Piątek 21.07.
O 11 wyruszyliśmy autobusem do Dusseldorfu. Podróż swoimi opowiadaniami umilał nam
ksiądz Biskupek. Miasto zachwyciło nas swoją architekturą. W tym czasie w mieście odbywały się dni miasta „Kirmes”, w których mogliśmy uczestniczyć. Było bardzo dużo atrakcji,
najmocniejszych wrażeń dostarczyły nam ekstremalne karuzele. Punkt kulminacyjny stanowił
półgodzinny pokaz sztucznych ogni nad Renem. Widok zapierał dech w piersiach. Zmęczeni
ale szczęśliwi wróciliśmy do domów.
Sobota 22.07.
Następnym miastem, które zwiedziliśmy było Koln. Mowę odebrał nam widok gotyckiej katedry oraz most zakochanych nad Renem. Jeden z naszych niemieckim kolegów, Killian, bardzo ciekawie opowiadał o historii miasta. Zostaliśmy zaproszeni przez gospodarzy do słynnej
restauracji „Gaffel am Dom”. Porcję były przeogromne. Żołądek mówił już stop, a oczy by
nadal jadły. Po posiłku udaliśmy się na NightFever do katedry. Jest to wieczór uwielbienia
który narodził się po ŚDM w Koln. Niesamowitym uczuciem było wielbienie Boga ukrytego
w Najświętszych Sakramencie w murach gotyckiej katedry. W czasie naszej dwugodzinnej
adoracji przewinęło się kilkaset ludzi, niektórzy tylko na chwilę, a inni zostawali na kilka
godzin. Umocnieni i z pokojem w sercu wróciliśmy do Hochdahl.
Niedziela 23.07.
Wszystko co dobre szybko się kończy. Ostatni dzień naszego pobytu rozpoczęliśmy Mszą Św.
na której obecny był nasz proboszcz ks. Piotr. O oprawę muzyczną liturgii zadbał polsko –
niemiecki chór pod dyrekcją Andrei Krebs. Wielu z parafian zgodnie przyznało, że była to
jedna z najpiękniejszych liturgii jakie dane było im przeżyć. Ksiądz Piotr i ksiądz Christoph
w czasie Mszy dziękowali wzajemnie za owocną współpracę i zapewniali, iż będzie ona nadal
kontynuowana. Na koniec nastąpiło symboliczne przekazanie prezentów; nasza parafia przekazała ręcznie tkaną serwetę oraz inne rękodzieła ludowe oraz kosz pełen polskich smakołyków, natomiast od parafii Hochdahl otrzymaliśmy róg obfitości miśków Haribo. Po mszy
natomiast odbył się koncert polskich i niemieckich pieśni. Piosenka „Abba” na nowo zjednoczyła obie parafie. Następnie udaliśmy do rodzin na niedzielny obiad i ze łzą w oku o godz.
17 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Najlepszym podsumowaniem tego wyjazdu są słowa
jednej z uczestniczek: „Ten tydzień był najlepszym tygodniem z moich wszystkich wakacji”!
—————–———-—–——–——–———–———–——–—–———–—————
Opowiadanie
Pustelnik obserwował raz w lesie krogulca. Krogulec niósł do swego gniazda kawałek mięsa:
poszarpał to mięso na wiele maleńkich kawałków i zaczął karmić nimi również małą, ranną
wronę. Zdziwił się, że krogulec karmi małą wronę i pomyślał: – Bóg dał mi znak. Nawet mała
zraniona wrona nie została przez Niego opuszczona. Bóg nauczył dzikiego krogulca dokarmiać stworzonko należące do innego gatunku, osierocone w świecie. Widocznie Bóg daje to,
co potrzebne jest wszystkim stworzeniom. My tymczasem martwimy się tylko o nas samych.
Muszę przestać martwić się o siebie! Bóg pokazał mi, co mam czynić. Nie będę już starał się
o pożywienie! Bóg nie opuszcza żadnego ze swych stworzeń, nie opuści i mnie!
Tak też uczynił: usiadł w lesie i nie ruszył się stamtąd, tylko modlił się. Przez trzy dni i trzy
noce pozostał tam, nie pijąc wody i nie jedząc nic. Po trzech dniach pustelnik był tak osłabiony, że nie mógł podnieść ręki. Z wielkiej słabości zasnął. Oto we śnie ukazał mu się anioł.
Anioł spojrzał na niego nachmurzony i powiedział: Znak był oczywiście dla ciebie, ale po to,
byś nauczył się naśladować krogulca!

Dziś Przemienienie Pańskie. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
Nieszpory o 17:15.
——————–—–———–——–——–—–———–—————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo Fatimskie: procesja i różaniec. Do skarbonki w wejściu do kościoła można
przynosić Intencje Modlitewne.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Różanej: Iwona
Cierpich, Łucja Antoniewicz, Dorota Feliks, Jadwiga Gawlik. Bóg
zapłać!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Zespołowi
Caritas za organizację „Wakacji z Bogiem” i pielgrzymkę do Olesna.
Złożone ofiary z racji św. Krzysztofa to 1.980 zł. i 30 euro.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria od poniedziałku
do soboty po Mszy św.
———————–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Dawid Karwat zam. Opole i Agnieszka
Knapik zam. Opole.
——————––———–———–——–—–———–—————
Pielgrzymki
- 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
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

