Porządek Nabożeństw
od 21.07. do 28.07.2019 r.
Niedziela 21.07. XVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. za wst. NSM z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla męża (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Krystiana w 15 r. śmierci, ojca Herberta, teściów, dziadków, chrześniaka Patryka, 2 szwagrów, ++ pokr. z obu stron
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ syna Waldemara z ok. 50 r. urodzin, męża Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka i ++ z rodziny
Poniedziałek 22.07. św. Marii Magdaleny, święto
8:00 Za + Helmuta Skiba - zam. od sąsiadów
Wtorek 23.07. św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto
18:00 Za + Piotra w 1 r. śmierci, + ojca Ewalda
Środa 24.07. św. Kingi, dziewicy, wsp.
18:00 Za ++ ojca Antoniego, matkę Łucję, dziadków i pokr.
Czwartek 25.07. św. Jakuba Apostoła, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę,
błogosławieństwo, zdrowie z ok. 60 r. urodzin, oraz o Boże bł. w rodzinie
Piątek 26.07. św. Anny, patronki diecezji opolskiej
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 W int. żyjących i zmarłych mieszkańców Bendawic
Sobota 27.07. św. Joachima, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, męża Georga, braci Alfreda
i Wilhelma, szwagrów Reinholda, Józefa, Otto, ciocię Marię i pokr. z obu stron
15:00 Msza św. i ślub Marta Gosiewska i Paweł Pełech
——————–———————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Otylię w r. śmierci, ++ pokr. Czaja i Stefan

Niedziela 28.07. XVII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża, ojca, dziadka Marcina w r. śmierci, syna Andrzeja, rodziców Annę
i Jana, brata Huberta, wnuka Mateusza, teścia Jana, ++ z pokr i dusze w czyśćcu
(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ matkę Mariolę, dziadka Józefa, ++ z pokr. i dusze opuszczone
16:00 Nabożeństwo i bł. pojazdów
17:00 Za ++ męża Alfreda, rodziców, teściów, brata Piotra, szwagierkę Gertrudę, szwagra
Leopolda, Celinę i ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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o. Szustak
Większość z nas nie podejmuje posłania, gdyż żyje w nieustannym oczekiwaniu,
marzeniach, mówiąc: No, może za jakiś czas... jak mi się trochę poukłada, jak
moje sprawy się trochę uporządkują, jak będę wiódł takie życie ciche i spokojne,
no może wtedy pójdę. No jak będę na emeryturze to znajdę czas, aby innym
pomagać. Jak dzieci się wyuczą, to wtedy zdobędę Himalaje. Jak się sprawy to
wybiorę się na Mazury, w góry. Jak… Gdy…. Życie ciche, spokojne, poukładane
będziesz miał tylko w jednym momencie - to się trumna nazywa. Otóż, obiecuję
ci, że do końca twojego życia nic się nie poukłada, nie będzie takiego czasu, że
sobie usiądziesz, odetchniesz i powiesz: No to, Panie Jezu, powołuj mnie. Pan
Jezus powołał św. Piotra, gdy ten miał najprawdopodobniej najgorszy dzień
w życiu. Chłop siedział rano po nieprzespanej nocy przy łódce i miał zero złowionych ryb. Miał zapewne poczucie, że jego życie to jedna wielka porażka, nie
idzie mu w robocie, nie ma kasy, a w domu teściowa w gorączce. "Ja się chyba
zabiję", mógł pomyśleć. Tego dnia przychodzi do niego Jezus i mówi: "Piotrek,
wiem, że jesteś rybakiem, ale ja bym cię chciał zrobić rybakiem ludzi, ja bym
chciał, żebyś poszedł na cały świat i wszystkich ludzi zagarnął w sieć". Bóg każdego z nas chce posłać, ale większość z nas mówi: "Nie dziś, muszę coś naprawić, może jak będzie lepiej. Muszę się najpierw trochę uratować. Muszę mieć
więcej czasu, muszę mieć więcej gotówki, musi być lepsza pogoda". Pan Jezus
mówi: "Ja cię uratuję tym, że cię poślę. Ja cię naprawię tym, że zaczniesz ze Mną
chodzić, naprawię cię tym, do czego cię poślę”. Posłanie nie jest dla ludzi gotowych, bo Bóg nie wybiera doskonałych, ale udoskonala wybranych. Pan Jezus
zachęca, by prosić Pana żniwa, by wyprawił robotników na żniwo swoje. Słyszymy to w kontekście powołań. Za mało jest księży, za mało sióstr - módlmy się,
żeby było więcej. A chodzi o to, by prosić Pana, żeby wyprawił i posłał każdego
z nas. Czy modlicie się o to, żeby was Pan wyprawił? Żeby dał odpowiednią mądrość, byśmy zrozumieli, o co chodzi, i moc, żebyśmy poszli za tym? Czy modlić
się o charyzmaty? Nie! Idźcie do roboty, a Duch Święty da wam charyzmaty. Jak
pójdziecie do chorych, Bóg da wam charyzmat uzdrawiania, jak pójdziecie głosić
- da charyzmat słowa, jak pójdziecie formować innych - da charyzmat wychowawstwa. Bóg daje nam wszystkie potrzebne rzeczy do tego, co mamy zrobić.
Zaufaj Mu! Bóg czeka, aż to my podejmiemy decyzje. "Nie bój się, idź, Ja ci pobłogosławię". To jest to, co czeka na ciebie bez względu na etap życia, w którym
jesteś, wiek i to, co masz jeszcze do poskładania. Bóg chce przyjść do ciebie ze
swoim słowem i cię posłać.
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Opowiadanie
Kobieta złożyła ręce w trąbkę i przykładając je do ust, zawołała w kierunku grupy mężczyzn, którzy niezmordowanie szli do przodu: Czy
chłopiec jest z tobą? Mężczyzna, silny typ o łagodnym i serdecznym
wyglądzie, odpowiedział: Nie. Myślałem, że jest z wami. Kobieta zatrzymała się i zaczekała, aż przejdzie rozgadana grupa kobiet. Coraz bardziej
zmartwiona, zagadywała wszystkie: Czy nie widziałyście mojego syna?
Kręciły głowami. Żadna go nie widziała. Kobieta zatrzymała się na środku drogi, a mężczyzna doszedł do niej. Ona była zaniepokojona i podenerwowana: Skoro jest już mężczyzną, powinien być z tobą! Mężczyzna
spokojnie odpowiedział: Ale ciągle jest przywiązany do ciebie! – jego
głos zdradzał jednak pewne zaniepokojenie. Mogłeś zwrócić uwagę,
prawda? Ja? Skoro ty zawsze bierzesz go w obronę! I kto to mówi! To
wy trzymacie się zawsze razem! Mężczyzna i kobieta spojrzeli na siebie.
Ich twarze złagodniały. Wybacz mi! To ty mi przebacz! Uścisnęli się.
Wracajmy, może się znajdzie. Nie martw się – powiedział mężczyzna –
Jest bystry. Zawrócili w kierunku miasta, które o zachodzie przybierało
purpurowe i złote barwy…. miał dwanaście lat.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Dla życia duchowego wiernych konieczna jest jaśniejsza świadomość
bogactwa anafory: wraz ze słowami wypowiedzianymi przez Chrystusa
podczas Ostatniej Wieczerzy zawiera ona epiklezę, czyli prośbę skierowaną do Ojca, aby zesłał dar Ducha Świętego, by chleb i wino stały się
Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa i by „cała wspólnota stała się jeszcze
bardziej ciałem Chrystusa”. Duch Święty wezwany przez celebransa nad
darami chleba i wina wyłożonymi na ołtarzu jest tym samym, który jednoczy wiernych „w jednym ciele”, czyniąc z nich duchową ofiarę, miłą
Ojcu”.
„Święcenia, podzielone na trzy stopnie: biskupie, prezbiterów
i diakonów, są sakramentem, który pozwala wykonywać posługę
powierzoną przez Pana Jezusa apostołom - aby paśli Jego owczarnię,
mocą Ducha Świętego i według Jego serca. Chodzi o to, by paść
owczarnię Jezusa nie mocą ludzkiej siły lub własną mocą, lecz mocą
Ducha Świętego i według Jego serca, serca Jezusa, które jest sercem
pełnym miłości. Kapłan, biskup, diakon muszą paść owczarnię Pana
z miłością. Jeśli nie robią tego z miłością, na nic się to nie przydaje.
I w tym sensie słudzy, którzy zostają wybrani i wyświęceni do tej
posługi, przedłużają w czasie obecność Jezusa, jeśli czynią to mocą
Ducha Świętego w imię Boga i z miłością” - papież Franciszek

Dziś kolekta na cele misyjne o. werbistów. Nieszpory o 16:30. Msze św. 7:30; 10:00; 17:00.
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
W sobotę
Maryjne
o 17:30.
nauka Nabożeństwo
przed chrzcielna.
Kolekta
na zakup opału na zimę.
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 16:00 z modlitwą do św.
W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spraKrzysztofa i błogosławieństwo pojazdów, złożone ofiary przeznaczone zostają na zakup
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
środków lokomocji w krajach misyjnych. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna.
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 ———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
Do sprzątania
od lipca do kościoła
grudnia. i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Justyna Szymocha, Kornelia Gaschiniec, Iwona Karelus, Katarzyna Gotwald. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. KolekDo nabycia: Gość Niedzielny
ta to tzw. Świętopietrze.
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne:
3. Patrycja Muc zam. Kolonowskie i Rafał Bednorz zam. Strzelce
W
przyszłą
niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
Op.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
Do
sprzątania
kościoła
i salek prosimy
panie z ul.
Kościuszki:
Elżbieta
Bereziuk,
Wszystkim Jubilatom
oraz Solenizantom
bieżącego
tygodnia
składamy
życzenia
błogosłaSylwia
Trzasko,
Joanna
Grabowska,
Joanna
Leszczyk.
Bóg
zapłać!
wieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
Do
nabycia
Niedzielny
książeczki
o Niedzieli
i Miłosierdziu
Bożym,
o. Ryszardowi Gość
- dziękujemy
za oraz
posługę
w naszej
parafii. Wkrótce
obejmuje
on parafię,
jakoświeczki
proboszcz. Życzymy opieki Dobrego Pasterza, wytrwałości i cierpliwości. Bóg zapłać
i Szczęść Boże!————————–—–———–———–——–—–———–——
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
Zapraszamy i —————–—–———–———–——–—–———–—————
zachęcamy do wspólnej modlitwy: w czwartek przed Mszą św. Koronka do
Bożego
Miłosierdzia
w int.
powołań.
W piątektygodnia
Różaniec
za młode
pokolenie.
Wszystkim
Jubilatom
oraznowych
Solenizantom
bieżącego
składamy
życzenia
błoW niedzielę
przed Mszą
rano
RóżaniecSzczęść
za nasząBoże.
parafię, przed drugą Mszą św. Godzinki ku
gosławieństwa
Bożego
i zdrowia.
czci NMP. —————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
++ Odbył
się pogrzeb
Brygidy
Śmieszkol l. Wieczny odpoczynek…++
i Krzysztof
Banachśp.
zam.
Gogolin.
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Zapraszamy
na pokaz
najmniejszego
teatru1 na
świecie
Parkatoniki. W malut* Pielgrzymka
dzieci
do babci Anny,
lipca.
Mszadla
św.każdego
o godz.-10:00.
kich skrzynkach dzieci i młodzież pokażą krótkie spektakle teatralne inspirowane opowie* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
ściami mieszkańców gminy Kolonowskie. Przez tydzień zbierali ciekawe historie, spotykali
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
się z mieszkańcami. Kolejny tydzień to była ciężka praca nad zrobieniem skrzynek, scenoOpolu-Winowie.
będzie ciężkiej
miało charakter
festiwalu,
noclegi przewidziane
są
grafii,
miniaturowychSpotkanie
aktorów. Efekty
pracy młodych
mieszkańców
będzie można
w
namiotach.
podziwiać w niedzielę 28 lipca po Mszy św. o godzinie 10:00 (na placu kościelnym lub
w salce), oraz—————–—–———–———–——–—–———–—————
w kolejnych dniach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach KolonowskieW lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
go.
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
08.07. Róża
9 p. Maria
Krukśw. Anny jest już komplet osób.
Na wyjazd
do Olesna
na odpust
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
———–—–—–—–————–—————–—–—–—–———–———–——————
Dziękuję
22.07. za
Róża11
wsparcie,
p. Krystyna
modlitwę,
Swoboda
każde słowo wypowiedziane i przesłane, życzliwość
w dniach
Powierzone
29.07.naszego
Róża 12Camino.
p. Manfred
Ullmann intencje modlitewne, każdego dnia idąc i modląc
się zanosiłem ku Bogu. W różnych miejscach odprawiłem powierzone intencje Mszalne.
Zdjęcia z wędrowania można zobaczyć na naszej parafialnej stronie www. w zakładce
Galeria.
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!

