Porządek Nabożeństw
od 08.09. do 15.09.2019 r.
Niedziela 08.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + wnuczkę Agnieszkę w r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię i ++ z rodziny
Poniedziałek 09.09.
7:00 …………………………….
Wtorek 10.09.
18:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 14 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci, dziadków
i pokr.
Środa 11.09.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. Jana Pawła II
o dalszą opiekę, błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z ok. 75 r. urodzin oraz za
+ męża Jana o Boże bł. w rodzinach dzieci
Czwartek 12.09. Imienia Maryi
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + ojca Gintra z ok. urodzin, ++ pokr. Czaja, Stefan
Piątek 13.09.
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, szwagra Franciszka
i Jana, zięcia Bernarda, pokr. z obu stron
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Sobota 14.09.
9:00 W int. mieszkańców Nowego Osiedla
13:00 Msza św. i ślub Justyna Kudryńska i Grzegorz Cichoń
——————–———————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + 2 mężów Gottfrieda i Józefa, Różę, rodziców, teściów, siostrę Małgorzatę, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela 15.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Krystynę i Wiktora, Elżbietę i Gerharda (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Elżbietę Lepieciło w 1r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ matkę Florentynę Adamczyk, męża Jana Wodarczyk, teściów Jerzego i Marię,
szwagrów Jerzego i Józefa Lemke ++ z rodzin Adamczyk i Kwas

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Parafialnie
* Dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za czas wakacji i urlopów. Za błogosławiony i bezpieczny ten okres. Za wszystkie dobre chwile, spotkania z Bogiem
i ludźmi. Ministrantom za służbę przy ołtarzu, prowadzącym modlitwy w kościele,
naszym organistom. Za towarzyszenie i kibicowanie nam sercem i modlitwą
w Camino i Tatrach.
* W Pieszej Parafialnej Pielgrzymce na Górę św. Anny uczestniczyło: w piątek
idąca grupa liczyła 45 osób (również z innych parafii, najwięcej ze Staniszcz
Małych oraz 1 osoba z Niemiec). W sobotę autokarem przyjechało 28 osób oraz
niektórzy swoimi samochodami. W niedzielę wracało nas 38 osób. Myślę, iż były
to piękne dni. Pełne mocy, modlitwy, śpiewu, uśmiechu, świadectw. Szczęścia
i ładowania akumulatorów. Uwaga! w przyszłym roku będzie 40 nasza parafialna
pielgrzymka. Proszę rezerwować termin między 28 a 30 sierpnia, (na drugiej stronie gazetki refleksja napisana przez jedną z uczestniczek, zdjęcia w Galerii).
* Dożynki Parafialne odbędą się w niedzielę 22.09. Msza św. o godzinie 10:00.
Jak zwykle prosimy dzieci o przyjście w strojach różnych stanów i zawodów, przyniesienie płodów ziemi do dekoracji kościoła. Pragniemy też w tym dniu Spotkać
się parafialnie, rodzinnie. Wraz z kilkoma małżeństwami naszej parafii przygotowujemy w tym dniu spotkanie w ogrodzie plebanii. Będzie poczęstunek, pchli targ,
soki, gry i zabawy dla dzieci i nie tylko. Będzie koncert „Ave Maria”, Artura
Thomas prekursora muzyki instrumentalnej na Fletni Pana.
W związku z organizacją Dożynek prośba dla chętnych, którzy pragną wesprzeć
organizację Spotkania. W sobotę 14.09. w godzinach 15:00 do 17:00 można przynosić do salki jakieś rzeczy na pchli targ. Niech to będzie jedna rzecz, która
w domu może się nie przydaje, ale w miarę nową. Można przynosić jakieś swojskie
przetwory. Można też zgłaszać gotowość upieczenia ciasta. Informacje można też
przekazać ks. Piotrowi osobiście lub pisząc na adres: ks.pb@interia.pl. Natomiast
przed Dożynkami prośba o przynoszenie płodów ziemi do dekoracji świątyni.
* Trwają prace przy wymianie systemu grzewczego w klasztorze (nowy kocioł,
bojler, wszystkie grzejniki i połączenia) na plebanii (nowy kocioł, bojler i kotłownia). Gorące podziękowania wszystkim, którzy składają ofiary na ten cel na konto
parafii (BS Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001), w kościele i kancelarii. Za pomoc i ofiarność - Bóg zapłać!
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* Nasza parafialna pielgrzymka była wyjątkowa. Każdy, kto choć raz w niej
uczestniczył, wie o czym piszę. To mieszanka wybuchowa modlitwy, radości,
zadumy, śpiewu i żartów. A to wszystko za sprawą naszego przewodnika duchowego, jakim jest „księdzu proboszczu”. Ruszając z Kolonowskiego pojawiła się iskierka niepewności, czy dojdę, czy dam radę… ale intencja, z którą idę i jeszcze prośba
kilku osób o modlitwę w czasie tej drogi, nie daje mi wyboru. Trzeba iść i prosić
Pana Boga, jak tylko najlepiej się umie. W naszej grupie nie ma podziałów. Są młodzi i starsi, parafianie i spoza parafii, a także wyjątkowy pielgrzym z zagranicy.
Każdy z każdym jest równy. Pielgrzymowanie w zasadzie jest proste, bo człowiekowi nie potrzeba zbyt dużo. Wystarczą wygodne buty, dużo wody (jak słońce
przygrzewa) i radosnego koło siebie drugiego pielgrzyma. Te kilka rzeczy potrafi
uszczęśliwiać. Dlatego myśmy nie szli tylko „frunęli jak na skrzydłach”. Idąc na
Górę Św. Anny, ksiądz proboszcz daje możliwość wypowiedzenia się każdemu i na
każdy temat. Boimy się tego mikrofonu, gdyż trudno nam się mówi o swoich uczuciach i przeżyciach. Sytuacja się zmienia gdy wracamy już do domu. Garnęliśmy
się do mikrofonu jeden przed drugim, żeby podzielić się swoimi radościami i przemyśleniami. Pielgrzymka to czas modlitwy, autentycznego skupienia, śpiewu pieśni
i piosenek, czas przeznaczony na rozmowy, plotki i żarty. To również czas,
w którym podejmuje się tematy trudne. Ksiądz proboszcz próbował nam przybliżyć, wyjaśnić problemy jakimi jest dotknięta współczesna rodzina. Długa to była
konferencja, bo i temat bardzo ważny. To co ksiądz tłumaczył przez pół godziny,
jeden z pielgrzymów potrafił skwitować jednym, konkretnym słowem. Nasza pielgrzymka do babci Anny wzbudza we mnie same pozytywne uczucia. Nie przeszkadzało mi zmęczenie i prażące słońce ( nie wspominając już o niezbyt miłym zapachu). Myślę, że każdy z idących odczuwał to samo – radość i szczęście że doszedł
i wrócił. Ja wróciłam z postanowieniem, że ta radość nie może skończyć się w niedzielę wieczorem. Życzę wszystkim pielgrzymom takiej radości. Oby ona nie skończyła się w niedzielny wieczór po powrocie z Annabergu. Żebyście nie musieli
tęsknić przez cały rok, za tymi kilkoma wspaniale przeżytymi dniami. Ale żeby
każdy kolejny dzień życia był tak wyjątkowy, jak te dni od piątku do niedzieli.
A niezdecydowanych zachęcam do wzięcia udziału za rok, już w jubileuszowej
40- tej pielgrzymce. (A.R.)
* Msza dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym w każdą środę o 17:00
* Papieska Intencja: Aby, politycy, naukowcy, ekonomiści wspólnie pracowali dla
ochrony mórz i oceanów

* Nasza Intencja: Za wszystkich odpowiedzialnych za sprawę wychowania
w nowym roku szkolnym
* Nauki przedmałżeńskie: 12 i 13 oraz 19 i 20 października. Pierwsze spotkanie
w salce przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00, następne w salce przy
parafii św. Rodziny
Sentencja: papież Franciszek - Jezus Chrystus stawia nam wyzwania, zachęca nas
i pomaga nam powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych.
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* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
——–—–———–—————–—–—–—–———–———–——————
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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!

