Porządek Nabożeństw
od 27.01. do 03.02.2019 r.
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 którzy tam przebywają
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ męża, teściów, rodziców i ++ z rodziny
Poniedziałek 28.01. św. Tomasza z Akwinu prezbitera i doktora, wsp.
7:00 Za + Irmgardę Wiora - zam. od sąsiadki z rodziną
Wtorek 29.01.
17:00 O radość życia wiecznego w 4 r. śmierci męża, ojca i dziadka Alfreda oraz o Boże bł.
w rodzinach córek
Środa 30.01.
17:00 Za ++ rodziców Rite i Ignacego Szymik oraz pokr.
Czwartek 31.01. św. Jana Bosko, prezbitera, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża, ojca Wilhelma w 3 r. śmierci, rodziców, teściów, pokr. i dusze opuszczone
I Piątek 01.02.
7:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski
i zdrowie, siły dla Marii z ok. 95 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków
(j. polski)
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin, zaginionego ojca
Józefa, Paulinę i Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata
Gerharda i Elżbietę Steinert, Pawła Bronek, dziadków Leja, Steinert i Drzymała
Sobota 02.02. Ofiarowanie Pańskie, święto
8:30 Różaniec
9:00 W int. żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych
————–———–——–—–———–—————
16:30 Adoracja
18:00 Za + męża i ojca Kazimierza Czempała, ++ z pokr Czempała, Nawrocki
Niedziela 03.02. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Andrzeja Dzikowski - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Otylię w r. urodzin
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ męża Norberta w r. śmierci, jego rodziców Jana i Elżbietę, rodziców Stanisława
i Zofię, siostrę Magdalenę, szwagrów, dziadków i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

04(1309) 27.01. – 03.02. 2019

Refleksja

Jeden z wybitnych teologów, rozpoczynając wykład
z eschatologii, która jest teologicznym namysłem nad
ostatecznym przeznaczeniem człowieka, wypowiedział
na pozór oczywiste, a jednak szokujące zdanie:
„Doświadczenie uczy nas, że umierają zawsze inni. My
ciągle żyjemy”. I taka jest prawda. My ciągle żyjemy,
choć wokół ludzie umierają szerokim strumieniem: ze
starości, w wypadkach, na wojnie, w domach i szpitalach,
w górach i na morzu. Każde miejsce tej ziemi
może być potencjalnym miejscem naszego zgonu. I każda godzina, każda minuta, każda chwila może być dla nas
ostatnią, Doskonale to rozumiemy, ale mało kiedy
o tym myślimy. Przecież umierają inni. My ciągle żyjemy. Sytuacja dość radykalnie się zmienia, gdy umiera
ktoś bardzo nam bliski: przyjaciel, brat, ojciec, matka, dziecko. Bo gdy ktoś bliski
umiera, to trochę tak, jakby się samemu umierało. Umierający bowiem zabierają ze
sobą cząstkę nas samych, a zwłaszcza nasze nadzieje. W życiu ludzkim jednak
koniec nadziei jednej staje się początkiem nadziei drugiej. Do tego ostatecznie sprowadza się proces „wiązania nadziei”. Gdy umierają nadzieje pokładane w ludziach
(a umierają najpóźniej w związku ze śmiercią tych ludzi), człowiek zaczyna szukać
zakotwiczenia dla swoich nadziei w Bogu. Staje się to jednak możliwe tylko w przestrzeni wiary. Świadomość nieuchronności śmierci połączona ze świadomością, że
Bóg stworzył nas „dla nie śmiertelności”, że stworzył wszystko „aby było”, zmusza
nas do poważnego traktowania życia i równie poważnego traktowania Pana Boga.
„Nie bójcie się śmierci! Bójcie się, aby nie przegapić życia”, mówi główny bohater
„Nędzników” Wiktora Hugo. A Chrystus mówi: „Nie bój się, tylko wierz”.
Sentencja: Antoine de Saint-Exupéry - Żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś
umrzeć.
:) Są dwie rzeczy, na które można patrzeć bez końca: zachód słońca i parkującą
kobietę.

04/2018

Opowiadanie
Łańcuch gór pełnych lodowców i strumieni, które te miejsca czyniły prawie niemożliwymi do przebycia, wyznaczał granice między dwoma państwami. Państwa były niemal bliźniacze, zamieszkałe przez ludzi bardzo
podobnych i dlatego stale wszczynających między sobą konflikty. Oba
narody były skłócone na wszystkich polach, począwszy od ekonomicznego po dyplomatyczne i sportowe. Aż wreszcie zawisła nad nimi groźba wojny. Przywódcy obu armii wysłali tajnych agentów, aby dowiedzieli się, którędy najłatwiej wkroczyć na ziemie nieprzyjaciela. Po
powrocie wysłannicy obu stron przekazali swoim przełożonym identyczną wiadomość: Jest tylko jedno miejsce na granicy, gdzie możliwe jest
przejście. Generałowie jednej i drugiej strony uśmiechali się z zadowoleniem, kiedy patrzyli na mapy. A więc zaatakujemy! Już cieszyli się na
sam warkot pojazdów pancernych i huk ognia artyleryjskiego, na szybkie zwycięstwa, zyskaną chwałę i zdobyte odznaczenia. Jednak tajni
agenci obu stron widzieli pewną trudność. Właśnie w stojącym w tym
miejscu domku mieszka pracowity rolnik ze śliczną żoną. Kochają się.
Mówi się o nich, że są najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. Mają dziecko. Gdybyśmy przeszli przez ich ziemię i rozbili obóz w pobliżu, z pewnością zburzylibyśmy ich szczęście. Z twarzy generałów znikły uśmiechy. Zamilkli skonsternowani. Nie możemy prowadzić tej wojny –
stwierdzono jednogłośnie po obu stronach granicy. Wojna nie została
wypowiedziana.
Na świecie jest tylko jedno miejsce, które wyklucza każdą postać wojny,
przemocy i agresji. Jest ono w głębi twojego serca.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo
Boże, jakim człowiek jest od początku. Ta wewnętrzna prawda bytu
ludzkiego musi być stale na nowo odkrywana w świetle Chrystusa, który
jest Pierwowzorem obcowania z Bogiem, i w Nim musi być odkrywana
także racja tego odnajdywania siebie przez bezinteresowny dar z siebie
samego wspólnie z innymi ludźmi: właśnie ze względu na to podobieństwo Boże”.
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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!

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann

Matko Boża Gromniczna - módl się za nami

