Porządek Nabożeństw
od 03.02. do 10.02.2019 r.
Niedziela 03.02. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Andrzej 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.

Poniedziałek 04.02.
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
Wtorek 05.02. św. Agaty, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 1. Za + matkę Helgę w 1 r. śmierci, + ojca Erycha
2. Za + Janinę Wacławczyk w miesiąc po śmierci
Środa 06.02. św. Pawła Miki i towarzyszy, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Albina i Andrzeja Jędrzej, brata Karola
Czwartek 07.02.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Andrzeja Dzikowski w miesiąc po śmierci
Piątek 08.02.
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda, ks. Huberta, syna Pawła, brata Adama i pokr.

Sobota 09.02.
8:00 Za ++ ojca i męża Eryka, rodziców i teściów
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski
i zdrowie dla Marii z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci
Niedziela 10.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ o radość wieczną dla Zofii z ok. urodzin, jej męża, synów Bogusława i Jerzego,
rodziców Różę i Franciszka, bratową Marię, szwagierkę Renatę, dziadków i krewnych
z rodziny (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców
16:30 Nieszpory
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski,
zdrowie, dary Ducha św. dla Dawida Bonk z ok. 18 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja

Przyjęcie z jakim spotkał się Jezus w Nazarecie, wydaje się być typowym dla środowisk
ludzi małych, zazdrosnych i niedowiarków.
Najtrudniej jest uwierzyć i zaufać komuś, kogo
znamy i kto wydaje nam się swojakiem. A jeszcze trudniej jest słuchać, gdy ktoś taki wygarnia
nam nasze grzechy, mówi o naszych słabościach i przywarach, o naszych błędach i nałogach. To nas gniewa i drażni o wiele bardziej
niż gdyby mówił nam to ktoś zupełnie obcy.
Tak właśnie potraktowano Jezusa w Nazarecie,
gdzie wszyscy Go znali, ale nie chcieli słuchać,
gdy mówił o zatwardziałości i uporze ich serc.
Czyż nie jest tak i wśród nas? A szkoda, bo ci,
których naprawdę znamy, znają i nas. I to właśnie oni wiedzą o nas najwięcej i jeśli zwracają nam uwagę z miłością – o jakiej mówi św. Paweł
w dzisiejszym drugim czytaniu – to przecież możemy być pewni, że jest
to tylko i wyłącznie dla naszego pożytku i dobra. Chciałoby się nawet
powiedzieć: Nie słuchaj tych, którzy ci przyklaskują i kadzą, bo to cię
tylko wpędza w pychę i samozadowolenie. Słuchaj raczej tych, którzy cię
krytykują, bo jeśli robią to z miłością, to przecież jest to jedynie dla twojego dobra. Być może warto się przyłączyć do – przypisywanych Markowi Aureliuszowi – słów modlitwy: Panie, chroń mnie przed fałszywymi
przyjaciółmi, bo z prawdziwymi wrogami sam sobie poradzę.
Sentencja: Mistrz nigdy nie omieszkał dziękować Bogu, obojętnie, czy
czasy były złe, czy dobre. Pewnego dnia, gdy wichura trzęsła drzewami
i w całej okolicy lało jak z cebra, jego adepci snuli domysły, co mogło
przy tej strasznej pogodzie skłonić mistrza do radosnych słów dziękczynienia. O Boże – mówił mistrz – dziś tu jest naprawdę strasznie nieprzyjemny dzień. Ale dziękujemy Ci, że nie każdy dzień jest tak straszny.
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Opowiadania
Trzy osoby znalazły się pewnego dnia nad bardzo groźną i wzburzoną
rzeką, aby przeprawić się na drugi brzeg. Była to dla nich sprawa bardzo
ważna. Pierwszy mężczyzna, przebiegły kupiec i wielki kombinator,
który potrafił zarządzać ludźmi i sprawami, ukląkł i zwrócił się do Boga:
Panie, spraw, bym odważył się rzucić w te groźne wody i przeprawić się
przez rzekę. Po drugiej stronie czekają na mnie ważne sprawy. Podwoję
moje zyski, ale muszę się spieszyć…Wstał i po chwili wahania rzucił się
do wody, a rzeka porwała go ze sobą. Drugi był znanym z prawości
i mocy ducha żołnierzem. Stanął na baczność i tak się modlił: Panie,
obdarz mnie siłą, bym mógł przezwyciężyć tę przeszkodę. Pokonam
rzekę, gdyż moją dewizą jest walka o zwycięstwo. Rzucił się bez wahania, ale prąd był silniejszy od niego i porwał go ze sobą. Trzecią osobą
była pewna kobieta. W domu czekali na nią mąż i dzieci. Również ona
uklękła i pomodliła się: Panie, pomóż mi, daj mi radę i obdarz mądrością, abym wiedziała, jak przeprawić się przez tę groźną rzekę. Wstała
i zauważyła w pobliżu pasterza, który na pastwisku pilnował swego stada. Podeszła do niego i spytała: Czy jest tu jakaś możliwość przeprawienia się przez rzekę? Dziesięć minut drogi stąd, za tamtą górką, jest moc –
odpowiedział pasterz. Czasami wystarcza odrobina pokory. I ktoś, kto da
właściwą wskazówkę.
Pewnego razu urzędnik siedział sobie na krawędzi miejskiej fontanny.
Wtem zamyślony wpadł do środka. Widzący go przechodnie pobiegli
natychmiast w jego stronę z wyciągniętymi rękoma, wołając:
Niech pan da rękę. Ale urzędnik nikomu jej nie podał, jakby ich nie
słyszał. W pewnym momencie jakiś człowiek przedarł się przez uliczny
tłum i powiedział: Przyjaciele, nasz urzędnik od wielu lat słyszał jedynie
słowo „brać”; słowo „dać” jest mu zupełnie nieznane.
Potem człowiek ów wyciągnął do niego dłoń i powiedział: Dzień dobry,
niech pan bierze moją rękę. Urzędnik zaraz uczepił się jej i wydostał się
z fontanny. Ludzie bardzo często mylą słowa. Bóg zna tylko słowo
dawać.
Na wesoło
Rozmawiają dwie blondynki: Wiesz, gdy wieczorem wypiję kawę to
całą noc nie mogę zasnąć - mówi pierwsza. Ze mną jest dokładnie
odwrotnie: gdy zasnę nie mogę wypić kawy.
Dwa psy spotykają się: Cześć. - Kra kra. Czyś ty zwariował!? - Nie.
Uczę się języków obcych.
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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

Udanego bezpiecznego dobrze wykorzystanego
dalszego czasu ferii zimowych

