Porządek Nabożeństw
od 05.08. do 12.08.2018 r.
Niedziela 05.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johanę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga,
Waltra, Helmuta, bratową, szwagrów Ernesta, Józefa oraz pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę, łaski zdrowie
dla Marka i Anny z ok. 15 r. ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 W pewnej int.
Poniedziałek 06.08. Przemienienie Pańskie, święto
8:00 Za ++ kapłanów
Wtorek 07.08.
18:00 ………………………………….
Środa 08.08. św. Dominika, wsp.
8:00 Za + Jerzego Jonek - zam. od kolegi Kazimierza
12:00 Msza św. i ślub: Sara Hajdas i Andreas Krupa
Czwartek 09.08. św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 ………………………………….
Piątek 10.08. św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 ………………………………….
Sobota 11.08.
8:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. śmierci, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę,
brata Pawła, Marię i Teodora Czok, ++ z pokr.
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ ciocię Klarę Richter z ok urodzin, matkę Florentynę, dziadków Michała, Marię
Adamczyk, wujostwo Richard, Franciszka Skop, Tomasz, Wandę, Stefana, Helenę,
ciocię Elżbietę Nawrocki, Renatę, kuzynów, poległego wujka Teodora, ++ z rodzin
i pokr. Kwas, Wodarczyk
Niedziela 12.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………….(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ Annę Romańczuk, jej rodziców Antoniego i Agnieszkę Gomoła, teściów
Aleksandra i Władysławę Romańczuk i pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Miesiąc sierpień

1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec
alkoholu - że przestaliśmy kierować własnym
życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych
może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze
życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek
moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi
istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił
nas od tych wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się
gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do
popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi
z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego
woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść to
posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych
poczynaniach.
Sentencja: św. Franciszek Salezy - Orli mamy wzrok gdy chodzi o błędy
bliźniego, na własne błędy jesteśmy ślepi.

31/2018

Kaplica cmentarna:
Prośba, aby nie palić swoich świec, zniczy. Zapalamy tylko stojący tam
Paschał. Prośba o gaszenie światła.
Pielgrzymki:
* Miesiąc sierpień to czas pielgrzymowania. Zachęcam do udziału w Pieszej Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy w Opolu i w par. NSPJ
w Zawadzkiem. Można podjąć Duchowe Pielgrzymowanie w dniach
wędrowania pielgrzymów. Od poniedziałku 13 sierpnia do soboty 18 sierpnia przed Mszą św. będziemy w kościele wspólnie odmawiali Różaniec.
O prowadzenie proszę Róże Różańcowe. Z środy na czwartek 15/16 sierpień gościmy pielgrzymów strumienia nyskiego. Prośba o przyjęcie Ich pod
swój dach. Najlepiej po usłyszeniu dzwonów po nich podjechać, lub wcześniej dać informację ks. Piotrowi, że konkretna rodzina chce przyjąć taką
pielgrzymów.
* Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim
(szczegóły na plakacie w gablotce).
* W dniach 28-29 sierpnia (wtorek-środa) na Górze św. Anny odbędzie się
doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza (szczegóły u ks. Piotra).
* Od 31 sierpnia do 02 września pielgrzymka na Górę św. Anny. Prośba,
aby osoby, które będą nocowały w domu pielgrzyma zapisywały się
w zakrystii. Na Mszę św. Drogę Krzyżową, Obchody Kalwaryjskie w sobotę, będzie wyjazd autokarem. Zachęcam do podjęcia tego pielgrzymowania,
zapisy w zakrystii.
* W sobotę 29.09. planowana jest pielgrzymka do Kalisza (św. Józef)
i Lichenia (Matka Boża). Koszt 56 zł. Zapisy w zakrystii.
* Są zapytania i chętni do wyjazdu na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Ewentualny termin to wrzesień lub październik w przyszłym roku. Jednak,
aby zorientować się co do ilości osób to prośba, aby do końca września tego
roku, zgłosić się do ks. Piotra.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
W zwykłych warunkach społecznych chrześcijanie, jako świadkowie prawdziwej godności człowieka, posłuszni Duchowi Świętemu, współdziałając
z innymi braćmi w realizacji i dowartościowaniu tego wszystkiego, co we
współczesnym postępie cywilizacji, kultury, nauki, techniki i innych dziedzin ludzkiej myśli i działalności jest dobre, szlachetne i piękne, przyczyniają się do wielorakiej „odnowy oblicza ziemi”. Czynią to jako uczniowie
Chrystusa, który - jak głosi Sobór - „przez swoje Zmartwychwstanie ustanowiony Panem działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego, nie tylko
budząc pragnienie przyszłego wieku, lecz tym samym też ożywiając,
oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina
ludzka zabiega o uczynienie własnego życia bardziej ludzkim i o poddanie
całej ziemi temu celowi.
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01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
zgody na publikowanie Jego zdjęć na stronie naszej parafii to prośba, aby o tym
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
poinformować ks. Piotra.
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
Intencja papieska: Aby decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
skarb .
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osoby uzależnione, przeżywające kryzys rodzinny, mał-

żeński życiowy. Podejmujmy dzieło abstynencji.

