Porządek Nabożeństw
od 20.01. do 28.01.2019 r.
Niedziela 20.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski
i zdrowie, światło Ducha św. dla córki Magdaleny z ok. 18 r. urodzin (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Elfrydę z ok 6 r. śmierci i urodzin
14:00 Przegląd kolęd
17:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla Emilii
Poniedziałek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wsp.
7:00 Za ++ matkę Mariannę, ojca Franciszka, siostrę Edeltraud, brata Józefa, teściów Paulinę
i Pawła, ich synów Alberta, Jana, Franciszka, jego żonę Gertrudę, ciocię Józefę i pokr.
z obu stron
Wtorek 22.01.
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Klausa, jego rodziców Marię i Józefa, rodziców Łucję i Franciszka oraz pokr.
Środa 23.01.
17:00 Do Bożej Op. Miłosierdzia Bożego i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski,
szczęśliwie przebyte operacje o łaskę zdrowia dla Krystyny oraz o Boże bł. w całej rodzinie z ok. r. ślubu
Czwartek 24.01. św. Franciszka , biskupa i doktora, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała w 3 r. śmierci
Piątek 25.01. Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ córkę Annę Naumann w 11 r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa Niewergol,
teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr.
Sobota 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, wsp.
8:00 Za + żonę Teresę, rodziców, szwagrów i pokr.
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ 2 mężów Gottfrieda i Józefa, Różę, rodziców, teściów, siostrę Małgorzatę, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela 27.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków
z obu stron (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. ŚDM w Panamie za Naszych parafian w nich uczestniczących
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ męża, teściów, rodziców i ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

03(1308) 20.01. – 27.01. 2019
Pierwsi rodzice

Adam i Ewa byli pierwszymi rodzicami. W Martyrologium Rzymskim nie ma o nich wzmianki. Jednakże
Bibliotheca Sanctorum nazywa ich wprost świętymi. Nie
ma też ani jednego wśród pisarzy kościelnych, który by
miał odwagę umieszczać rodziców rodzaju ludzkiego
wśród potępionych. Adam był pierwszym człowiekiem,
praojcem ludzkości. Imię „Adam” wywodzi się od słowa
hebrajskiego Adamah, co znaczy tyle, co ziemia, aby
podkreślić myśl natchnionego autora, że ciało pierwszego człowieka powstało z materii i do niej powróci. Nie
jest wykluczone, że wyraz „Adam” wywodzi się od
słowa sumeryjskiego ada-mu, czyli „mój ojciec” - dla
podkreślenia tego, że cały rodzaj ludzki wywodzi się ze wspólnego pnia. Według
relacji biblijnej o stworzeniu, Bóg ulepił Adama „z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia”, czyli ducha, czyniąc go zdolnym do samodzielnej egzystencji fizycznej i religijno-moralnej. Ukształtował go na swój „obraz i podobieństwo”. Z Ewą, swą niewiastą, Adam cieszył się rajem - pełnią szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił szczególną i wyjątkową więź z Bogiem. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać chleb powszedni. Był pierwszym rolnikiem.
Będąc ojcem ziemskim, jest figurą Chrystusa, od którego pochodzimy według
ducha. Ewa to pierwsza kobieta, pramatka, małżonka Adama. Jej imię oznacza
„życie”, jak to tłumaczy Pismo święte: „bo stała się matką wszystkich żyjących”.
Opis stworzenia jej „z żebra Adama” podkreśla tożsamość człowieczeństwa
kobiety i mężczyzny. Zwiedziona przez szatana, popełniła grzech, powodując
nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego
w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć sprowadziły cierpienia i trudy. Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta i innych. Ewa jest figurą Maryi,
przez którą przyszło na świat zbawienie.
Sentencje: Antonina Krzysztoń - Nie trzeba się wstydzić swoich ran. One są naszym skarbem. To jest przestrzeń, przez którą może przeniknąć Boże światło.

03/2018

Opowiadanie
Na samotnego turystę w obcym mieście czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Przekonał się o tym Andrzej, człowiek o zainteresowaniach artystycznych.
Szedł powoli nieznaną sobie ulicą, rozglądając się za restauracją. Postanowił
wejść do pierwszej napotkanej. W pierwszej napotkanej pachniało piwem
i kiszoną kapustą, a przy jednym ze stołów kilku podchmielonych mężczyzn
dziarsko śpiewało. Andrzejowi nie spodobało się tu, toteż zaraz wyszedł. Nieopodal była restauracja „Apollo”. Andrzej zatrzymał się przy niej. Na drzwiach
widniał intrygujący napis: „Jedzenie przeżyciem artystycznym”. Tutaj postanowił zjeść obiad. Gdy zajął miejsce przy stole, zjawiła się jakaś kobieta, nie
wyglądająca jednak na kelnerkę.- Uprzedzam, że nasze potrawy są dziełami
sztuki awangardowej - powiedziała tonem osoby przekonanej o swojej nieprzeciętności.- Bardzo się cieszę - uradował się Andrzej.- W menu... w programie
mamy dziś Changement.- To brzmi interesująco. Kobieta zniknęła i dość długo
nie przychodziła. Wreszcie wróciła, trzymając w jednej ręce sztućce, w drugiej
solniczkę. Potem zaczęła solić Andrzeja, co nawet jakoś go wzruszyło. Lecz
odrobina soli wpadła mu do oka i wywołała łzawienie. Sięgnął do kieszeni po
chusteczkę. Wycierając jedno oko, drugim zauważył, że artystka kieruje widelec
w stronę jego policzka. W ostatnim momencie uchwycił ją za przegub ręki
i w ten sposób udaremnił atak. Ale w drugiej miała ona nóż. Na szczęście on
miał refleks, dzięki czemu zdołał szybko wytrącić go z jej dłoni.- Wszystko pan
zepsuł - powiedziała rozżalona. - W Changement chciałam pozamieniać role:
Kelnerka stałaby się gościem, gość jedzeniem. Niestety pan okazał się prostakiem. Nie zamierzał z nią w ogóle dyskutować, niezwłocznie więc opuścił dziwną restaurację. Poszedł do tej, w której nie chciał jeść przedtem.- Poproszę golonkę z chrzanem, ziemniaki i kapustę kiszoną. - złożył zamówienie kelnerce,
która przypominała ponętne damy z obrazów Rubensa.
Na wesoło
Podczas katechezy w drugiej klasie dzieci przypominały sobie warunki
sakramentu pokuty. W pewnej chwili do odpowiedzi zgłosiła się Kasia, by wyjaśnić jeden z warunków: Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania
sakramentu pokuty – powiedziała z przekonaniem.
Dziekan jednego z amerykańskich uniwersytetów wzywa do siebie studenta
i mówi: Wczoraj znajdowałeś się na terenie żeńskiej bursy. Według regulaminu
naszego uniwersytetu musisz zapłacić 10 dolarów kary. Jeśli znów ci się to przytrafi, następnym razem zapłacisz 15 dolarów, a za trzecim razem dwadzieścia.
Panie profesorze, cenię sobie pański czas. Porozmawiajmy rzeczowo: ile kosztuje abonament na cały semestr?
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Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!

Modlimy się za żyjące i zmarłe Babcie i Dziadków

