Porządek Nabożeństw
od 07.07. do 14.07.2019 r.
Niedziela 07.07. XIV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 W pewnej int. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Doroty i Romana z ok. 15 r. ślubu o Boże bł. dla całej rodziny
16:30 Nieszpory
17:00 O radość wieczną dla ++ ojca Teobalda w r. urodzin, matkę Małgorzatę, dziadków i pokr.
Poniedziałek 08.07. św. Jana z Dukli
8:00 Za ++ ojca Alfreda w 10 r. śmierci, matkę Helenę i pokr.
Wtorek 09.07.
18:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców Helenę i Józefa, teściów Marię i Czesława
i pokr.
Środa 10.07.
18:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, jego ojca
Joachima, brata Rudolfa i pokr.
Czwartek 11.07. św. Benedykta, opata, patrona Europy, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża i ojca Henryka w r. śmierci, brata Romana, teściów Julię i Franciszka, ojca Ignacego oraz ++ z rodziny
Piątek 12.07. św. Brunona, biskupa, męczennika, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla koleżanki Małgorzaty Trzasko
Sobota 13.07.
8:00 Za ++ rodziców, teściów, siostry, braci, bratowe, dziadków i pokr. z obu stron
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Irminy i Damiana Leja z ok. 25 r. ślubu o Boże bł. dla całej rodziny
——————–———————————————
18:00 Za ++ matkę Ingeburgę, dziadka Wincentego, babcię Martę, ciocię Edytę, pokr. z obu stron
i dusze opuszczone
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Niedziela 14.07. XV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Marię Maniera w 10 r. śmierci, ojca Antoniego, teściów Krystynę i Edwarda,
++ z rodzin Maniera, Stasiak, Szmatłoch (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława, szwagra Andrzeja, teściów Agnieszkę i Józefa oraz
pokr. z tych rodzin
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, teściów, 2 bratowe, szwagra
i ++ z rodziny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Różności
Pewnego dnia łza mówi do uśmiechu: "Zazdroszczę Ci, ponieważ jesteś zawsze
szczęśliwy". Na to uśmiech: Mylisz się, ponieważ często jestem maską Twego bólu".

Dzisiejszy człowiek, żyje w świecie degradacji. Zanika indywiduum, zanikają uczucia metafizyczne. Jest porażająca samotność człowieka skazanego na życie bez Boga,
bez zaświatów. Jesteśmy dziś skazani na życie w świecie, w którym nie ma wiary.
Żadnej wiary. Dzisiaj często człowiek nie kocha życia. Mamy do czynienia z ogromną degradacją potrzeb wyższego rzędu potrzeb duchowych, religijnych, ale także
potrzeb emocjonalnych.
Ze spektaklu Witkacego z Zakopanego, sztuka pt. „ONI - Ha!Sio(R), czyli nie drażnić
kota”
Jako bohater występuje telewizor. Jest on na wózku inwalidzkim. Tak, telewizor jest
inwalidą. Ale to on decyduje o naszych upodobaniach, naszych gustach. Tęsknimy
i kochamy dziewczynę z reklamy, to telewizor decyduje o naszym losie. „Ile energii
marnuje się przez te rozrywki”. W spektaklu pojawia się „Dziewczyna z reklamy
z TV”, która jest pokusą. Nihil funkcjonuje w spektaklu jak Mefisto. Spełnia jego
życzenia, wychodzi z telewizji, ze świata wirtualnego, wykreowanego, sztucznego.
Wszystkie sceny, które dzieją się w telewizorze, specjalnie są tak wystylizowane, by
pokazać, że nie jest to prawdziwe życie. Życie dzieje się tu i teraz, na naszych
oczach, w żywym człowieku. Dziewczyna z reklamy po wyjściu z tego sztucznego
świata, kiedy doświadcza spotkania z mistrzem, przemienia się. Staje się zupełnie
kimś innym. Doświadcza miłości. Z jednej strony oznacza to dla niej radość, z drugiej cierpienie. Bo taka jest cena za prawdziwe życie.
E. M. Schmitt „Oskar i Pani Róża”
Myśli, których się nie zdradza ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie
dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Stają się składem starych, śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
Czym innym jest dzielenie się swoim szczęściem w życiu, a zupełnie czymś innym
jest udawadnianie swojego szczęścia. Można być szczęśliwym na pokaz, szczególnie
w świecie wirtualnym. Wyśmiewając świat innych można się w ten sposób dowartościowywać. Pokazując swoje niby zalety, niby piękne życie, można nawet w to uwierzyć. Można osiągać jakieś tam samozadowolenie wylewając swoją „żółć”.
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Nieustannie, często nie zdając sobie z tego sprawy, wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą.
I stajemy wobec tajemnicy. Wielu teologów, jak na przykład św. Augustyn w swym dziele
„O trójcy” starało się zgłębić sposoby, przez które taka tajemnica mogłaby być dla nas bardziej
zrozumiała. Ale ona nie może być zrozumiała. Nie jesteśmy w stanie pojąć, jak jeden Bóg może
istnieć w Trzech Osobach. To nie znaczy jednak, że nie powinniśmy się nad tą prawdą naszej wiary zastanawiać. Skąd w ogóle wiemy, że jeden Bóg, a Trzy Osoby Boskie? Kto to wymyślił? Nikt.
Wierzymy w to, ponieważ sam Bóg te prawdę objawił. I wcale nie od razu. Właściwie dopiero
przyjście na świat Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego dało nam, ludziom, pewność wiary, że Trójca
Święta rzeczywiście istnieje. Próżno jednak szukać w Piśmie Świętym słowa „Trójca”. To jest
słowo wymyślone przez ludzi. „Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia
chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn
i Duch Święty” - przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego. A w Piśmie Świętym bez trudu
znajdziemy miejsca, w których wymienione są trzy Osoby Boskie. Na przykład przy Zwiastowaniu
Najświętszej Maryi Pannie. Anioł mówi wyraźnie, że Bóg go wysłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego i stanie się to za sprawą Ducha Świętego. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem
a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy. Przed Wniebowstąpieniem Jezus polecił
swoim uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego”. Także zapowiadając Zesłanie Ducha Świętego Chrystus mówił wprost
o Trzech Osobach Boskich. Gdy św. Augustyn postanowił napisać dzieło o tajemnicy Trójcy Świętej, idąc brzegiem morza, spotkał chłopczyka. Uwagę jego zwrócił fakt, że dziecko w muszli przenosiło wodę z morza i wlewało ją do wygrzebanego w piasku dołka. Zaciekawiony i rozbawiony
Święty, przystanął i spytał: „Czy przypadkiem nie chcesz morza przelać do tego dołka?” Na to
dziecko odrzekło: „Prędzej ja w tym małym dołku zmieszczę całe morze, niż ty w swoim małym
rozumie pojmiesz tajemnicę Boga”.
Opowiadanie
Nad pewnym wielkim miastem górowała dumna i majestatyczna katedra. Przy niej wznosiła się
imponująca dzwonnica. Budowla stała jednak niedokończona. Dzwonnica była głucha – nie miała
dzwonu. Miejscowy biskup postanowił wyposażyć dzwonnicę w dzwon godny katedry. Wystosował do mieszkańców całego miasta gorącą prośbę, aby zgromadzili przedmioty ze srebra, które po
przetopieniu stałyby się ich wkładem w powstanie srebrnego dzwonu. Do skarbca zaczęły napływać małe i większe srebrne przedmioty oraz biżuteria. Pewnego dnia przed dostojnikiem wyznaczonym do przyjmowania darów stanęła uboga wdowa. Nieśmiało podała srebrny grosz, bo tylko
tyle posiadała. Mężczyzna przyjął monetę z pogardliwą miną, a kiedy tylko kobieta wyszła, wyrzucił pieniążek przez okno do ogrodu otaczającego budynek. Grosz jest dobry dla żebraków! Do
czego może się przydać w przypadku dzieła tak wielkiego i wspaniałego jak nasze? Inicjatywa
cieszyła się powodzeniem. Zgromadzono dużo srebra, które zostało przetopione, aby powstał
wspaniały dzwon – cudo, które zdaniem ekspertów nie miało sobie równego na świecie. W Wielkanoc imponujący srebrny dzwon został poświęcony i umieszczony w dzwonnicy. Następnie sam
biskup miał zaszczyt jako pierwszy w niego uderzyć. Dzwon jednak wydał tylko żałosny odgłos
i zamilkł. Przybyli technicy i rzeczoznawcy, ale nikt nie potrafił tego wytłumaczyć. Srebrny dzwon
uparcie milczał. Biskup poprosił Boga, aby wskazał mu przyczynę niepowodzenia. Pewnej nocy,
podczas snu, zobaczył co zrobił pewien dostojnik z ofiarą biednej wdowy. Biskup o poranku
wezwał prałata, zajmującego się gromadzeniem dóbr i obaj poszli do ogrodu. Na kolanach, pochyleni szukali drobnej monety w trawie i pod krzakami. W końcu ją znaleźli. Biskup polecił jeszcze
raz odlać dzwon, ale tym razem z wdowim groszem. Kiedy kilka tygodni później rozkołysano
potężny dzwon, tren napełnił miasto najpiękniejszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszano.
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Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, 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.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi 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 sprz ątania 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 T ysiąclecia 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 błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

