Porządek Nabożeństw
od 05.11. do 12.11.2017 r.
Niedziela 05.11. XXXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk, ++ rodziców, teściów, krewnych z rodzin Kruk, Smieskol,
Klimas (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ z rodzin Klose i Żytkowski
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ rodziców i pokr.
Poniedziałek 06.11.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za + ks. Huberta w 20 r. śmierci, ++ rodziców, syna Pawła, brata Adama, szwagra Karola,
swata Ryszarda, ++ z pokr.
Wtorek 07.11.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin Henryka
Środa 08.11.
17:00 Za + męża Władysława Żołnierczyk w 1 r. śmierci
17:15 Różaniec za ++
Czwartek 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki na Lateranie, święto
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 1. Do Bożej Op. za wst. MBNP o bł. opiekę i zdrowie dla żony Krystyny
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę
i zdrowie w rodzinie Teresy i Edwarda Obst, o Boże bł. w rodzinach córek
Piątek 10.11. św. Leona, papieża, wsp.
6:30 Różaniec za młode pokolenie
7:00 Za ++ siostrę Annę, rodziców Marię i Franciszka, brata Joachima i pokr.
16:00 spotkanie z św. Marcinem
Sobota 11.11.
8:00 Za ++ męża Eryka, ks. Krystiana, rodziców, brata, bratową, teściów i pokr.
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. św. Huberta o dalsze bł. łaski, opiekę
i zdrowie w int. Leśników i Myśliwych oraz za ++ z Koła Łowieckiego Leśnik w Kolonowskiem

Niedziela 12.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin, + matkę Elżbietę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów
Karolinę i Ignacego, pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Eugeniusza Rudzki

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

45(1245) 05.11. – 12.11.2017
Refleksja

„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia
i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich
nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby
się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach
i pierwsze krzesła w synagogach”.
Filakterie były skórzanymi szkatułkami, zawierającymi
najważniejsze fragmenty Biblii. Mężczyźni w czasie porannej modlitwy zawieszali je na czole i na lewym ramieniu.
Faryzeusze nosili je przez cały dzień,
a nawet powiększali, aby były widoczne dla innych. W podobnym celu wydłużali frędzle u płaszczów. Filakterie
i frędzle miały znaczenie symboliczne, pozwalały mieć zawsze przed oczyma Prawo Boże. Tymczasem tego brakowało faryzeuszom, oczekiwali ludzkiej chwały,
profitów, osobistych korzyści. Na tle faryzeuszy Jezus kreśli obraz prawdziwego
ucznia. Jest nią osoba, która nie skupia uwagi na sobie, ale kieruje ją dalej, na
jedynego Mistrza. Uczeń Jezusa jest w cieniu, nie na pierwszym planie; nie mówi
swoich słów ani nie szuka swojej chwały. Uznaje, że wszyscy są braćmi (równi),
a nawet więcej, w pokorze innym służy. Słowa Jezusa są rachunkiem sumienia nie
tylko dla hierarchii kościelnej, ale również dla każdego chrześcijanina. Zastanówmy się dziś: jakie są prawdziwe motywacje mojej wiary i religijności? Czyjej
chwały szukam: Bożej czy ludzkiej? Czy traktuję wszystkich jednakowo? Czy
jestem wymagający wobec siebie czy tylko wobec innych? Czy za moimi słowami idą czyny.
Sentencja: W. Osiatyński - W życiu może być wiele spraw złych, beznadziejnych,
ale jedyną rzeczą oznaczającą koniec świata, jest … koniec świata.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby chrześcijanie, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
I część - Nasz kościół. Autor p. Gerard Mańczyk
Mija 70 lat od decyzji budowy kościoła i czci i kultu w naszej parafii Niepokalanego
Serca Maryi. Podniosłych uroczystości nie przeżywała w pełni będąca jeszcze kuracją
placówka duszpasterska w Kolonowskiem. W tym czasie w Kolonowskim nie było
kościoła a tylko kaplica barak. Do Kolonowskiego pod koniec 1946r przybywa ks. Henryk
Czerwionka. On będący pod wpływem objawień Fatimskich oraz wydarzeń, związanych
z oddaniem się pod opiekę, Niepokalanemu Sercu Maryi których nie przeżywali w pełni
mieszkańcy Kolonowskiego, postanawia już w następnym roku 1947 dokonać tego aktu
w swym ośrodku duszpasterskim, w kaplicy baraku w Kolonowskiem. 24 sierpnia została
odprawiona pierwsza uroczysta msza odpustowa ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
Podczas uroczystej sumy odpustowej ks. Henryk Czerwionka poświecił kuracje i jej rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi dotłaczając postanowienie że wierni Kolonowskiego
wybudują wspaniałą świątynie Matce Bożej ku czci Jej Niepokalanego Serca. Już pierwsza kolekta sumy odpustowej 40 tys. zł została na ten cel przeznaczona. Czekała ich trudna wręcz niewyobrażalna praca w przezwyciężeniu wszelkich trudności, były to pierwsze
lata po wojnie, była bieda, niskie zarobki za prace, a żywość była reglamentowana, przykładowo bochenek chleba kosztował 36 zł. Z początkiem 1948r został powołany 15 osobowy Komitet Budowy Kościoła, ponieważ komitet nie miał osobowości prawnej, nie
mógł prowadzić spraw majątkowych, ale był bardzo pomocnym organem doradczym
i organizacyjnym ks. Czerwionki. Rozprowadzali i zbierali deklaracje od rodzin Kolonowskiego z zobowiązaniem dobrowolnych co miesięcznych wpłat na budowę kościoła. To
rozwiązanie pozwoliło choć częściowo rozwiać obawy Administracji Apostolskiej w Opolu czy mieszkańcy Kolonowskiego będą w stanie samodzielnie wybudować kościół,
szczególnie kiedy przekazano władzy kościelnej, że mieszkańcy zadeklarowali na 1948r
wpłaty na budowę kościoła w kwocie 1 miliona 200 tys. zł. Ks Czerwionka znał
ks. Schenka który był proboszczem w pobliskiej Piotrówce. Jego brat był architektem
i pod koniec 1947r wrócił z Sowieckiej niewoli. Jego poprosił o wykonanie projektu dla
nowego kościoła w Kolonowskiem. Architekt w stosunkowo krótkim czasie wykonał
projekt. Pierwszy projekt przewidywał wysoką wieżę na dzwonnicę z przodu kościoła
a dach był zakończony bez latarni, w wyniku zastrzeżeń władz kościelnych, drugi poprawiony był już latarnią z uwieńczonym na niej krzyżem. Jego pobyt w Rosji miał wpływ,
na wybór formy zaprojektowanego kościoła. Zaprojektował kościół w formie rotundy, bez
naw bocznych filarów z widokiem centralnym na prezbiterium i ołtarz główny. Ks. Czerwionka przedstawił projekt administratorowi księdzu Bolesławowi Kominkowi który projekt zatwierdził, następnie po trudnych staraniach, po kilku wizytach w Katowicach udało
się uzyskać podpis i aprobatę wojewódzkiego architekta w Katowicach. Ks. Czerwionka
wraz z członkiem KBK Pawłem Ziają, wystąpili do władz o zezwolenie na budowę nowego kościoła a do starosty strzeleckiego o przydzielenie terenu. Starosta strzelecki przydzielił 2 ha ziemi pod budowę nowego kościoła i cmentarza z terenem gdzie stała już
kaplica barak. Gorzej było z zezwoleniem na budowę mimo kilku wyjazdów do Katowic
wydanie decyzji odwlekało się. Parafianie widząc że nic się nie dzieje, zaczęli wątpić czy
budowa kościoła się zrealizuje. Zaczęli dopytywać się dlaczego nic się nie dzieje?
W połowie roku ks. Czerwionka informuje że budowa kościoła nie przepadła, tylko są
chwilowe trudności. Stawia nawet pytanie czy zasłużyliśmy na nowy Kościół ? W dniu 14
grudnia 1948r. bez formalnego zezwolenia architekt Błażej Szenk w asyście ks. Czerwionki wbił kolek i wyznaczył linie zarysu nowej świątyni.

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:15 Różaniec za ++ polecanych
w wypominkach. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie.
————–——————————–———–——–—–———–—————
W poniedziałek i wtorek o 17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach,
w środę po Mszy szkolnej.
————–——————————–———–——–—–———–—————
W środę o 16:00 spotkanie kandydatów do I Komunii św. O 17:00 Msza św. szkolna.
————–——————————–———–——–—–———–—————
W czwartek Msza św. o godzinie 17:00.
————–——————————–———–——–—–———–—————
W piątek o 16:00 spotkanie z św. Marcinem. Nabożeństwo, można złożyć ofiarę
na dzieci w krajach misyjnych, rogale, ognisko z pieczeniem chleba. W tym dniu
Msza św. o 7:00.
————–——————————–———–——–—–———–—————
W sobotę o 15:00 spotkanie ministrantów i kandydatów na ministranta (pizza
i film).
————–——————————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory. W kościele
w Kielczy o godzinie 15:30 koncert „Gaude Mater Polonia - Wincenty z Kielczy in
memoriam”.
————–——————————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Gabriela Wałaszek,
Alicja Szydłowska, z ul. Haraszowskie Teresa Burda, Joanna Niestrój. Bóg zapłać!
————–——————————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace.
Osobom, które uregulowały opłaty związane z stawianiem pomnika i rezerwacją
grobu. Za ofiary złożone do skarbonki na cmentarzu - 1.063 zł i 15 euro.
————–——————————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
————–——————————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba
————–——————————–———–——–—–———–—————
Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. Natomiast od grudnia, raz w miesiącu w I soboty miesiąca w godzinach od 19:00 będzie dyżur
ks. Piotra. Jeśli ktoś chce porozmawiać, ma problemy lub ich nie ma, pragnie rady
lub po prostu wygadać się to Zapraszam! JESTEM !
————–——————————–———–——–—–———–—————
Pytanie dla czytających ogłoszenia gazetce w wersji kartkowej i wirtualnej: czy jest
Ktoś zainteresowany pójściem na Camino z Lizbony przez Porto i Fatimę do
Santiago, trasa liczy ok. 600 km. Termin lipiec 2018 roku?
Wieczny odpoczynek racz ++ dać Panie!

