Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 25.08. do 01.09.2019 r.
Niedziela 25.08. XXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Gerharda Młynek w 3 r. śmierci i r. urodzin, rodziców, rodzeństwo i pokr.
(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Jesiki i Jacka w 5 r. ślubu oraz o łaski dla całej rodziny
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ matkę Paulinę Smieskol w r. śmierci, ojca Teodora, rodziców Pawła i Elżbietę, siostrę
Rozwitę, Juliana
Poniedziałek 26.08. NMP Częstochowskiej, uroczystość
18:00 Za ++ ciocię Klarę Rychter, matkę Florentynę, dziadków Michała i Marię Adamczyk, wujostwo Franciszkę i Richarda Skop, Tomasza i Wandę Adamczyk, Stefana i Helenę, ciocie
Elżbietę i Renatę, poległego wujka Teodora, kuzynów, ++ z rodzin Kwas, Wodarczyk
Wtorek 27.08. św. Moniki, wsp.
18:00 Za ++ rodziców Johanne i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,
Helmuta, bratową, szwagrów Ernesta i Józefa oraz pokr.
Środa 28.08. św. Augustyna, biskupa, doktora, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę, teściów Rocha i Rozalię, siostrę Urszulę, szwagierkę
Anastazję, matkę chrzestną Marię i pokr. z obu stron
Czwartek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + męża, ojca, dziadka Jana Banach z ok. urodzin, ++ rodziców, siostry, braci, szwagrów, szwagierkę, bratanka i pokr. z obu stron

Piątek 30.08.
7:00 Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Franciszka, teścia Huberta, szwagra Piotra oraz
++ z obu stron
18:00 Różaniec za młode pokolenie i pielgrzymów
Sobota 31.08.
8:00 Za ++ rodziców Karola i Gertrudę, męża Leona i rodziców, pokr. i dusze w czyśćcu
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Teresy z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
——————–———————————————
16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty i Krzysztofa Bakanowicz z ok. 25 r. ślubu
Niedziela 01.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………... (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra i pokr.
17:00 Za ++ brata Eryka w r. śmierci, rodziców Annę i Gintra, dziadków, pokr. oraz dusze
w czyśćcu

www.parafia-kolonowskie.pl
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„Wyciskamy sok...nie z ludzi”
Dziękujemy za każdy wypity kubek soku. Na zdrowie! Za wsparcie. Dziękujemy za
uśmiech, życzliwość, dobre słowa, cierpliwość w oczekiwaniu w kolejce.
Zapraszamy na Sok w następujące niedziele:
 Dzisiaj - Sierpień to trzeźwość - porzuć chore procenty, wybierz zdrowy Sok !
 08 wrzesień – Zdrowy Sok na cały szkolny rok !
 22 wrzesień – Zdrowy Sok to całego roku owocny plon !
Wakacje trwają, w naszej parafialnej gazetce cd. refleksji. Jeśli, ktoś (z parafii lub
spoza) pragnie podzielić się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami to proszę pisać na
adres: ks.pb@interia.pl. Wakacyjne zdjęcia do zobaczenia na naszej parafialnej stronie www. w zakładce Galeria i Portugalia.
Tatry
W kierunku tych gór były z parafii dwa wyjazdy. Jeden organizowany przez s. Jurandę, bardziej rodzinny, z chodzeniem po niższych partiach gór, ale intensywny. Drugi
wyjazd ks. Piotr+7. Tu w planie były wyprawy w wyższe partie, a może i przejście
Orlej Perci. Od razu informuję, że Orla na nas w dalszym ciągu czeka i zaprasza. Ale
wędrowaliśmy po równie wysokich szczytach. Dotykaliśmy, śmialiśmy się, odpoczywali, robili zdjęcia i zajadali na takich szczytach: Trzydniowiański Wierch 1758m.
Kończysty Wierch 2002m. Starorobociański Wierch 2176m. Szpiglasowy Wierch
2172m. Kasprowy Wierch 1987m. Świnica 2301m. Kondracka Kopa 2005m. Tatry to
nie tylko szczyty ale też piękne Doliny. Spacerowaliśmy po: Rusinowa Polana z kaplicą MB Królowej Tatr, Gęsia Szyjka, Kalatówki sióstr i braci, Hala Gąsienicowa, Dolina Suchej Wody, Małej Łąki i Strążyska. Jednak nie tylko Szczyty i Doliny były ważne. Ważna jest grupa, każdy człowiek. Staraliśmy się budować wspólnotę przy ołtarzu,
na Mszy św. Przeważnie sprawowanej wcześnie ok. 6:00. Każdy pokój miał swój
dzień i mówił kazanie. Spokojne, pyszne śniadanie i w trasę. Ważne były odpoczynki
a podczas nich rozmowy, milczenia, dowcipy i uśmiechy. Nie samymi górami człowiek żyje, więc po powrocie było przygotowanie obiado-kolacji. Nie sprawdzało się
przysłowie „gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść”. U nas było wiele kucharek,
a jedzenie obfite, pyszne, kolorowe, że każdy na wadze po powrocie przybrał. Jedzenie jedzeniem ale gra w karty rozgrzewała do czerwoności i wydobywała z wnętrza
każdego najlepsze, czy też najgorsze, pokłady oszustwa. W grę, państwa, miasta oszukiwać się nie dało. Graliśmy też grę „jak to duże bubu nie robi małe bubu” i „w ogólnie”. Ważne są pojedyncze chwile, widok, słowo, spojrzenie. Dla mnie taką chwilą
było wejście do pustelni braci Albertynów na Kalatówkach. Przeważnie dochodzi się
tylko do sióstr. Bracia są wyżej.
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Tym razem, w niedzielne południe, po Mszy św. u MB Fatimskiej na Krzeptówkach, doszliśmy wyżej do braci. Odezwały się we mnie wspomnienia. Bo
w tym miejscu rozpoczęła się moja przygoda i miłość do Tatr. Przed laty,
będąc klerykiem przyjechaliśmy w ciemno do Zakopanego. Trafiliśmy
w samo serce Tatr, do Parku Narodowego. Naszą bazą był strych budującego
się klasztoru braci Albertynów. Naszym mistrzem był niesamowity brat Marcin. Pomagaliśmy w budowie pustelni i chodziliśmy po górach. Były lata, że
na trzy miesiące wakacji, prawie dwa byliśmy w tym miejscu. Piękne były
nasze wieczorne rozmowy. Odbywały się one albo w kuchni, gdy był brat
Marcin to rozmowy były o życiu. Albo z tyłu na tarasie widokowym, zadaszonych ławkach z widokiem na Myślenickie Turnie i dalej Kasprowy
Wierch. Tam, jak to młodzi klerycy, rozmawialiśmy na tematy egzystencjalne, teologiczne, filozoficzne, metafizyczne, transcendentne i transparentne.
Teraz, po latach, siadłem w tym miejscu, na tej ławce. Wzruszony. Od
czasów kleryckich tyle spraw, ludzi i taka droga życia za mną. Tłumaczyłem,
żartując, młodzieży, że „tu, to my ten świat pchali do przodu. Tu wymyśliliśmy loty na księżyc, internet, no i Ich”. To miejsce ma coś w sobie, bo znowu popchnęliśmy świat do przodu. Obecnie, w tym miejscu, wymyśliliśmy
akcję wyciskania soków. Tu zrodził się ten pomysł, który teraz jest w parafii
realizowany. Gdy człowiek z małego Kolonowskiego przyjedzie do dużego
Zakopanego to warto zaczerpnąć trochę kultury. Gdy przejdzie się przez
Krupówki, a i to trzeba, to trudno oddychać kulturą. W tłumie ludzi kultura
chowa się po kątach. Ale już podjeżdżając pod Teatr Witkacego unosi się w
powietrzu kultura, a i magia. Byliśmy na sztuce Lope de Vega „Na Niby
Naprawdę”. Przez chwilę byliśmy głównymi aktorami, kiedy z sceny aktor
wołał „kto z widzów tu obecnych jest chrześcijaninem? i nie boi się umrzeć?
niech wstanie!”. Nasza cała grupa, przyznała się i wstała. Zostaliśmy wyprowadzeni, wprawdzie nie na pożarcie przez lwy, ale do ciemnego korytarza.
O teatrze Witkacego, mógłbym wiele... gdyż jego historia, sztuki, aktorzy,
ludzie to kawałek mego życia. Opuściliśmy teatralną scenę, ale w inne dni,
w pewnym znaczeniu, na scenie pozostaliśmy. Bo można sceną nazwać parkiet i muzyczne rytmy. Można też sceną nazwać basen i zjeżdżalnie, gdzie
rozegraliśmy zawody w szusowaniu. W kazaniu wspomniałem kiedyś, jak to
trener kadry siatkarzy rzekł do jednego z zawodników, który obijał się na
treningu „właśnie zmarnowałeś 2 godziny swego życia. Nie wiem czy ciebie
na taki luksus stać”. Myślę, że czas pobytu w Tarach, wykorzystaliśmy maksymalnie, nie zmarnowaliśmy nawet jednej godziny. A co ważne, był to czas
przeżyty realnie, a nie wirtualnie, czy też w marzeniach odkładanych na
przyszłość. Wróciliśmy zmęczeni, poobijani, niektórzy bardzo. Był też
moment małej grozy. Tatry stoją, Orla Perć stoi... Wszystko dalej zaprasza.
Sentencja: ciekawostka - Biblioteka Watykanu ma 54 km. książek drukowanych i 87 km. archiwów.

Dziś kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrztem. Odpust w parafii Kielcza.Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
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W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
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kolekta na cele diecezji i seminarium. Nie będzie po południu Nabożeń—————–—–———–———–——–—–———–—————
stwa.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczki Droga do nieba
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
Bógświeczki
zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.
————————–—–———–———–——–—–———–——
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
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Dolni Moravie. Koszt 60 zł. (wpłata do 1.09.), plus zabieramy ze sobą minimum 400 koron na wstęp.
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
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—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
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9 p. Maria
08.09.
RóżaRóża
2 p. Anna
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15.09.
RóżaRóża10
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RóżaRóża11
4 p. Irena
Czupała Swoboda
22.07.
p. Krystyna
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———–—–———————–—————–—–—–—–———–———–——————
W tym tygodniu rozpoczynamy prace przy wymianie systemu grzewczego na plebanii
i w klasztorze.
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!

