Porządek Nabożeństw
od 10.09. do 17.09.2017 r.
Niedziela 10.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
w rodzinie
17:15 Modlitewna Adoracja
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
dla Marii Bednorz z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci, za + męża Jana

Poniedziałek 11.09.
7:00 Za ++ mężów Franciszka i Stanisława, rodziców, krewnych z obu stron
Wtorek 12.09. Najśw. Imienia Maryi, wsp.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski światło
Ducha św. na dalsze lata życia dla synów Helmuta i Eugeniusza z ok. urodzin
Środa 13.09.
5:00 W int. pielgrzymów i pielgrzymki
19:00 W int. całej parafii oraz polecanych intencjach

Czwartek 14.09. Podwyższenie krzyża św. święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwagra Franciszka i pokr.
Piątek 15.09. NMP Bolesnej, wsp.
14:30 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
dla Herberta z ok. 80 r. urodzin oraz o zdrowie dla syna Rudolfa, córki Gabrieli i syna Rafała
z rodzinami
2. Za ++ żonę Annę, rodziców, teściów, pokr. i dusze w czyśćcu
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + Erich Smieskol w 1 r. śmierci
Sobota 16.09.
8:00 Za + ojca Gintra z ok. urodzin oraz pokr. z obu stron
——————————————–————————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, rodziców, teściów, brata Stefana i Józefa, szwagrów
Józefa i Rudolfa
Niedziela 17.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Różę i Stanisława, teściów Martę i Franciszka, rodziców chrzestnych, koleżankę Małgorzatę i pokr.(j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Msza dziękczynna - Dożynki
17:15 Nieszpory
18:00 Z prośbą do Bożej Op. Opiekę Anioła Stróża o bł. łaski i zdrowie dla rocznego dziecka Maksymiliana i rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Fatima - 13 września 1917
Kiedy zbliżyła się ta godzina, przeciskałam się z Hiacyntą
i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał
przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć
i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele
osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez tłum,
który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc,
byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie
mogli się do nas dostać, wołali z daleka: „Na miłość Boską,
proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę".
„Niech wyleczy moje niewidome dziecko". „A moje jest głuche". „Niech mi przyprowadzi z wojny do domu mego męża
i mego syna" . „Niech mi nawróci grzesznika". „Niech mnie
uzdrowi z gruźlicy" itd.
Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie ich
życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść z ziemi,
mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy
nam torowali drogę przez tłum. Kiedy teraz czytam
w Nowym Testamencie o tych cudownych scenach, które się
zdarzały w Palestynie, kiedy Pan Jezus przechodził, przypominam sobie te, które jako dziecko
mogłam przeżyć na ścieżkach i ulicach z Aljustrel do Fatimy do Cova da Iria. Dziękuję Bogu
i ofiaruję Mu wiarę naszego dobrego ludu portugalskiego. Myślę, że jeżeli ci ludzie na kolana
padali przed trojgiem biednych dzieci, jedynie dlatego, że z miłosierdzia Bożego doznały łaski
rozmawiania z Matką Boską, to co by dopiero robili, gdyby widzieli przed sobą samego Jezusa
Chrystusa? Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego i zaczęliśmy odmawiać
różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie Naszą Panią nad
dębem skalnym.
- „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem
Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce,
żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia".
- „Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego".
- „Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".
I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle.
Sentencja: ks. Krzysztof Grzywocz - Nosimy w sobie niepojęte cierpienie i oskarżamy o nie
innych: męża, żonę, sąsiadów, polityków, Unię Europejską, Urząd miasta, proboszcza, panią
z pieskiem. Wszystkich oskarżamy, ale to są obiekty zastępcze. Naprawdę cierpię, bo moje
wnętrze, świątynia jest pusta.
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Opowiadania
Następnego dnia Pan znów popatrzył na to, co stworzył. Trzeba było dokonać
pewnych poprawek. Na brzegu rzeki znajdowały się ładne kamienie: szare, zielone, nakrapiane. Jednak kamienie leżące pod ziemią były zgniecione i udręczone.
Bóg musnął te głębinowe kamienie i oto powstały diamenty i szmaragdy i miliony klejnotów błyszczących tam w głębinach. Pan spojrzał na kwiaty, jeden był
piękniejszy od drugiego. Pomyślał, że jednak im czegoś brakuje, i musnął je lekkim powiewem – i oto kwiaty ubrały się w zapach. Szary i smutny ptaszek usiadł
Mu na dłoni. Bóg mu coś zagwizdał i słowik zaczął wyśpiewywać trele. Szepnął
coś niebu, a ono zaczerwieniło się z radości. Narodził się w ten sposób zachód
słońca. Ale co takiego wyszeptał Pan do ucha człowiekowi, by ten stał się prawdziwym człowiekiem? Tamtego odległego dnia w tamten dawny poranek
wyszeptał dwa małe słowa: – Kocham ciebie.
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej!”
W gorący letni dzień najemny robotnik otrzymał polecenie skopania ogrodu.
Z niechęcią zabrał się do pracy. Wymyślał na Adama, gdyż według niego to właśnie on ponosił pełną odpowiedzialność za to, że ludzie są wykorzystywani.
Bluźnierstwa i przekleństwa doszły do uszu właściciela ogrodu, który podszedł
do robotnika i zapytał: Dlaczego przeklinasz? Założę się, że na miejscu Adama
uczyniłbyś to samo. Na pewno nie – odparł robotnik. – Ja nigdy nie uległbym
pokusie! Zobaczymy! – odrzekł właściciel, po czym zaprosił go na obiad. O ustalonej godzinie robotnik pojawił się w domu pracodawcy. Ten wprowadził go do
pokoju, w którym stał stół zastawiony przeróżnymi potrawami. Możesz jeść
wszystko, co zechcesz, ale nie dotykaj wazy w rogu stołu, dopóki nie wrócę –
powiedział pracodawca. Robotnik nie czekał ani chwili, usiadł za stołem
i natychmiast zaczął próbować po kolei wszystkich potraw, które stały na stole.
W końcu jego wzrok zatrzymał się na przykrytej wazie ustawionej w rogu stołu.
Ciekawość doprowadzała go do szału. Była tak silna, że w końcu nie wytrzymał
i ostrożnie uchylił pokrywkę naczynia. Ledwo ją uniósł, na zewnątrz wyskoczyła
duża mysz. Chciał ją złapać, ale mysz wyśliznęła się z dłoni i uciekła. Rozpoczął
pogoń, w czasie której poprzewracał stoły i krzesła. Wielki hałas przyciągnął
uwagę właściciela Widzisz? – rzekł właściciel, śmiejąc się i grożąc. – W przyszłości nie będziesz przeklinał twojego praojca Adama i nie będziesz wytykał
jego błędu.
papież Franciszek o Miłosierdziu
Jak często nasze ludzkie serca mylą tęsknotę za Bogiem z tęsknotą za człowiekiem? Wtedy sprawiedliwość subtelnie zajmuje miejsce miłosierdzia.

Dziś porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Kolekta na cele parafii. W Opolu
w kościele seminaryjnym o 14:00 Msza św. w int. srebrnych jubilatów małżeńskich.
W Staniszczach Małych Gminne Dożynki. Rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania.
Nasi ministranci zaproponowali modlitwę za naszego Michała. Dlatego zapraszamy
dziś o godz. 17:15 na Modlitewną Adorację w int. uzdrowienia Michała,
w int. Jego rodziców i dobrodziejów.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
W środę Dzień Fatimski. O godz. 19:00 Msza św. Procesja, Różaniec. Można do
koszyczka z tyłu kościoła przynosić Intencje Modlitewne. Na czuwanie zapraszamy
wszystkich, również dzieci i młodzież. O 5:00 Mszą św. rozpoczęcie Pielgrzymki do
Fatimy i Santiago de Compostela. W niedzielę 17.09. będzie tam Msza św. w int.
Naszej parafii szczególnie ludzi cierpiących oraz w intencjach, które były przyniesione.
Kartki z intencjami można przynosić do wtorku. Można też swoje intencje przesyłać
drogą elektroniczną.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. Odpust w zameczku w Zawadzkiem. Pielgrzymka Narodów w Maria Hilf.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę na Mszy o 10:00. Dożynki Parafialne. Chcemy dziękować za
tegoroczne zbiory, uchronienie od nieszczęść i kataklizmów. Zapraszamy dzieci do
ubrania tradycyjnych strojów. Można przynosić dary, płody ziemi do dekoracji
kościoła do czwartku. W Opolu w kościele seminaryjnym o 14:00 Msza złotych jubilatów małżeńskich. Kolekta na cele parafii.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Barbara Drąg, Edyta
Czerniak, Teresa Krupka, Agnieszka Krupka. Bóg zapłać!
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Jan Mesjasz zam. Kolonowskie i Żaneta Ceglarek zam.
Staniszcze Małe
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Po przerwie wakacyjnej rozpoczyna działalność biblioteka w naszej salce katechetycznej, książki można wypożyczać po Mszach św. niedzielnych o godz. 10:00.
Filmy religijne (nie tylko) na płytach dvd, można wypożyczać w kancelarii parafialnej.
—————–———————————–———–——–—–———–—————
Witamy w wspólnocie zakonnej i w naszej wspólnocie parafialnej siostrę karmelitankę Radosławę. życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i życzliwości
ludzkiej.
Maryjo - prowadź Nas !

