Porządek Nabożeństw
od 16.09. do 23.09.2018 r.
Niedziela 16.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w r. urodzin, rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwagierkę,
dziadków i krewnych z rodziny (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę, teściów Rocha i Rozalię, siostrę Urszulę, szwagierkę
Anastazję, matkę chrzestną Marię i pokr. z obu stron.
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża Jana Wodarczyk, matkę Florentynę Adamczyk, teścia Jerzego, szwagrów
Jerzego, Józefa Lenzke ++ z rodzin Adamczyk, Kwas i pokr.
Poniedziałek 17.09.
7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Annę i Teodora, teściów Marię i Franciszka, syna
Klaudiusza, siostrę Irenę, szwagra Georga, siostrzeńca Marcina, ++ z pokr.
Wtorek 18.09. św. Stanisława Kostki, uroczystość
12:00 Msza i ślub Adriana Motal i Piotr Kruk
18:00 Za + Lidia Nauman w miesiąc po śmierci
Środa 19.09.
17:00 1. Za ++ ciocię Marię, wujka Jacka ich rodziców i pokr.
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Łucji z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach córek
Czwartek 20.09.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr.
Piątek 21.09. św. Mateusza Apostoła, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Leopolda, Marię i Franciszka, siostrzeńca Klaudiusza i pokr.
Sobota 22.09.
8:00 Za ++ męża i ojca Ignacego w r. śmierci, rodziców z obu stron, rodzeństwo, zięcia Henryka
i Gerharda oraz pokr.
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata, synów
i + Józefa
Niedziela 23.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + żonę i matkę Annę, ++ pokr. oraz o Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. NSM, św. Judy Tadeusza i o. Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże bł., łaski i zdrowie w rodzinie Herberta i Brygidy oraz w rodzinie syna
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża i ojca Konrada Dyla, matkę Elżbietę, Mikołaja, Helmuta Dyllong, dziadków
Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder, Ewę, Walentego, Józefa Dyla, Jana Dworczak i pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele
musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy Piotr wziął
Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On zgromił Piotra
słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po
Bożemu, lecz po ludzku”. Skąd taka reakcja Piotra? Jest
ona bardzo ludzka w takim sensie, że chyba nikt z nas nie
życzyłby cierpienia i śmierci bliskiej osobie. Ponadto,
zapowiedź Jezusa jakoś nie pasuje Piotrowi do jego wyobrażeń. Rybak z Galilei nie spodziewał się, że misja Jezusa
przekracza aktualne problemy Izraela, że tutaj chodzi
o gruntowne uzdrowienie i przemianę całej ziemi, całego człowieka. Jesteśmy tacy
jak Piotr. Jest w nas taki rys człowieczeństwa, który mówi Bogu „tak”, i taki, który
mówi Bogu „nie”. Istnieje w nas coś, co sprawia, iż Bóg nas pociąga i jakaś inna
siła, która nas od Niego odpycha. Jest coś w życiu kapłańskim, co przyciąga i coś,
co staje się ciężarem. Jest coś w małżeństwie, co fascynuje oraz łączy mężczyznę
i kobietę ze sobą, ale także coś, co ich poróżnia i rani. Jest coś w rodzeniu i wychowaniu dzieci, co cieszy i coś, co rodziców denerwuje i odstręcza. Jednak ten pozytywny „coś” jest decydujący, dzięki niemu możemy iść do przodu. Ale trzeba też
wyraźnie zaznaczyć: problem nie leży w samym kapłaństwie, małżeństwie czy dzieciach. Problem tkwi w człowieku. Cóż takiego powoduje te kłopoty? Najprościej
rzecz ujmując, pragniemy rzeczy wielkich, ale równocześnie chcemy, aby w ich
osiąganiu zawsze wszystko szło gładko, wygodnie, żeby niewiele kosztowało, żeby
było przyjemnie, żeby się nie natrudzić, żeby poszło po naszej myśli, żeby nas
pochwalono, zawsze akceptowano, żeby się nikomu nie narazić. Taki spokojny rejs
przez życie, stabilność i pragnienie bezpieczeństwa. Któż z nas nie odnajduje się
w tych oczekiwaniach? Tyle że rzeczywistość pokazuje, że życie ciągle zaskakuje
i dostarcza również przykrych niespodzianek. A wielkie rzeczy czasem bolą.
Sentencja: św. Augustyn - Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach – oto
jest cel walki z samym sobą
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Diecezja
Studia i dokształcanie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, szczegółowe informacje na: wt.uni.opole.pl
- Seminarium nowy rok akademicki rozpocznie 97 alumnów z dwóch diecezji (11 na
pierwszym roku)
- Rozpoczyna działalność Studium Życia Rodzinnego, dla osób po studiach, które
chcą pracować w poradniach życia rodzinnego – szczegóły tel. 606340112. W Opolu
na pl. Katedralnym rozpoczyna działalność Centrum Promocji, Edukacji i Terapii
Rodzin. Na terenie Domu Matki i Dziecka w 2017 r. z pomocy skorzystało 90 osób.
19 dzieci trafiło do rodzin adopcyjnych, z pomocy Ośrodka Adopcyjnego skorzystało
1.411 osób. Można wyrażać gotowość pełnienia roli rodziców adopcyjnych lub rodziny zastępczej. W Fundacji Rodzin można zamawiać różne znaczki pielgrzymkowe,
torby z symbolami, białe szaty do chrztu – tel. 722050808. Działa też Linia Życia dla
matek w dramatycznej sytuacji życiowej po urodzeniu dziecka – tel. 577999361
- Bractwo św. Józefa gromadzi 800 mężczyzn, od 18 do 90 roku życia, z ponad 120
parafii naszej diecezji. Realizuje trzy podstawowe cele; modlitewny, formacyjny,
apostolski. W każdej chwili można do Bractwa przystąpić, zgłaszając się do
ks. Piotra. Z naszej parafii do Bractwa należy 3 mężczyzn.
- Aktualnie na misjach pracuje 21 misjonarzy z naszej diecezji. W ciągu roku na
pomoc naszym misjonarzom przeznaczono 282 760 zł.
- Z Stacji Opieki Caritas w diecezji korzysta 16 tys. pacjentów, z Gabinetów Rehabilitacyjnych 35 tys. W ciągu 24 lat Wigilijnego Dzieła Pomocy, Caritas rozprowadziła
2 miliony świec i zebrała a potem wydała na pomoc 7.877 000 zł.
- W diecezji działają Wydawnictwo św. Krzyża, radio Doxa, Domy Formacyjne
w Nysie, Głębinowie, Raciborzu-Miedonii, Ośrodek w Głuchołazach. Sanatorium
i zamek w Kamieniu Śl. Dom księży emerytów w Opolu i Nysie, Diecezjalne
Muzeum, Instytut Muzyki Kościelnej, Liceum w Raciborzu, Szkoła w Nysie.
- Parafii jest 397. Liczba kapłanów inkardynowanych do diecezji opolskiej to 713.
Zgromadzeń zakonnych męskich: 15. Zgromadzeń zakonnych żeńskich: 20
- Na ŚDM w Panamie z Polski wybiera się 3 tyś osób (jest to najliczniejsza grupa
z krajów europejskich). Z naszej diecezji zapisanych jest ponad 200 osób, z naszej
parafii 7.
Przygotowanie do Bierzmowania. W związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do
bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę.
W związku z tym w naszej diecezji:
- w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa
VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;
- w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa
VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą
kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;
- od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie
w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.
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