Porządek Nabożeństw
od 23.08. do 30.08.2020 r.
Niedziela 23.08. XXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja w r. urodzin, ojca Pawła
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę,
zdrowie dla Barbary i Rudolfa Fiedler z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, brata Piotra, dziadków i dusze
opuszczone

Poniedziałek 24.08. św. Bartłomieja, apostoła, święto
8:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę, teściów Rocha i Rozalię, siostrę Urszulę, szwagierkę
Anastazję, matkę chrzestną Marię oraz pokr. z obu stron
16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę,
zdrowie dla Marii z ok. urodzin oraz o łaski i zdrowie w rodzinach dzieci
Wtorek 25.08.
18:00 Za ++ ojca i dziadka Gerarda Młynek w 4 r. śmierci, jego rodziców i rodzeństwo
Środa 26.08. MB Częstochowskiej, uroczystość
17:00 Za + Hildegardę Mocny w 1 r. śmierci
Czwartek 27.08. św. Moniki, wsp.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Franciszka, teściów i pokr.
Piątek 28.08. św. Augustyna, biskupa i doktora, wsp.
7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Jezusa. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, światło Ducha św. dla Michała z ok. 15 r. urodzin
18:00 Różaniec w łączności z pielgrzymami

Sobota 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę,
zdrowie z ok. urodzin oraz o Bożą opiekę i zdrowie w rodzinach córek
16:00 - 18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
——————————————————
18:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców Annę i Jana, teściów Mathildę i Teodora,
siostrę, brata, szwagra i pokr.
Niedziela 30.08. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, rodziców Urszulę i Jerzego oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę,
zdrowie dla Katarzyny i Marcina z ok. 10 r. ślubu oraz o Bożą opiekę i zdrowie w rodzinie
17:00 Za ++ brata Eryka w r. śmierci, rodziców Annę i Gintra, dziadków, pokr. z obu stron i dusze
w czyśćcu
20:00 Powitanie pielgrzymów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wakacje / Pielgrzymka

Zdarza się, iż na komodzie, półce leży sobie szkatułka.
Różne rzeczy w niej się przechowuje. Można tam spotkać rodzinne pamiątki i zdjęcia. Obrączkę i pierścionek. Medalik, korale a często kolczyki. W niektórych
leży sobie pamiętnik lub ważny list. Szkatułki takie mają niektórzy, choć coraz rzadziej. Posiadają głównie
panie. Ale, ale... okazuje się, że szkatułkę posiada każdy z Nas. Nosi ją w sobie. Nieświadomie wkłada do
niej różne rzeczy, ludzi, a może bardziej dokładnie
mówiąc, wkłada swoje życie. Napełnia szkatułkę...pięknymi chwilami, spotkaniami, rozmowami.
Uśmiechem i czułością. Widokami, spotkaniami i przeżyciami do utraty tchu. Można wymieniać i wymieniać. Niech każdy sobie
spojrzy do swojej szkatułki, co tam przechowuje? Od czasu do czasu do tej
szkatułki człowiek sięga, szczególnie, gdy w życiu trudno. Sięga i wyciąga
dni, chwile, sprawy, przeżycia, uczucia, ludzi z przeszłości lub teraźniejszości. Ze szkatułki czerpie siły i ochotę do życia na dziś. Im bardziej szkatułka
wypełniona tym bardziej ma się do czego sięgać. Życie płynie, czy może bardziej, każdy z Nas w tym życiu płynie do drugiego brzegu... Przychodzi
moment, iż coraz mniej siły, chęci, pomysłu, aby do szkatułki coś włożyć.
Zza mgły wyłania się drugi brzeg życia. Wtedy to okazuje się jak bardzo potrzebna jest szkatułka. I to zapełniona. Łzy płyną gdy ktoś otworzy szkatułkę
a tam prawie pusto, mało co przeżył, lub poświęcał czas energię i życie swoje na sprawy, które są ulotne, mało ważne trzeba je pozostawić. Właściwie
nie ma w swoim życiu chwil, ludzi, które by zaparły mu dech. Gdy widać
drugi brzeg życia, właściwie szkatułki się nie zamyka. Ciągle się do niej sięga i coś lub Kogoś z niej wydobywa się. To jest sprawdzian jak żyłeś? Jak
bogate było Twoje życie? Im bardziej zapełniłeś szkatułkę, tym piękniej
i łatwiej dopłynąć do drugiego brzegu życia.
Mijają wakacje, urlopy 2020 roku. Od marca przeżywamy „inny czas”.
Czym zapełniłeś Twoją szkatułkę. W tym roku ze względu na epidemię trudniej napełniać szkatułkę, albo inaczej było łatwe usprawiedliwienie siebie, że
taki trudny czas, więc trzeba wszystkie plany odłożyć na później.

Tylko, że miniony czas 2020 roku nie będzie nam dany do poprawki, uzupełnienia i włożenia czegoś do szkatułki.
Zdarza się, że do szkatułki zaglądnie ktoś „obcy”, aby czerpać z bogactw,
które w niej się znajdują, a włożył je do niej, ktoś inny. W tym tygodniu
wyruszymy na 40 Parafialną Pielgrzymkę na Górę św. Anny. Pragniemy
czerpać i wspominać wszystkich, którzy Nas w tym wędrowaniu poprzedzali. Ale chcemy też dołożyć, co nieco, do tej szkatułki. Swoim udziałem,
modlitwą, trudem. Idziemy w czasie pandemii dlatego zabieramy maseczki
(w nich nie pójdziemy), środki dezynfekcji. Zabrać Drogę do nieba i Różaniec. Zabrać siły, pozytywne energie i odwagę. Idąc zachowamy odległości.
Chcemy ubogacić wędrowanie, konkretnymi Intencjami. Można je będzie
podawać do mikrofonu, ale też prośba aby w domu napisać intencje na kartkach i będą zbierane, czytane i Omadlane. Kto nie pójdzie może podać napisane intencje księdzu lub komuś idącemu. Jak co roku na trasie będą głoszone „konferencje”, zachęcać będę po skończonej konferencji do rozmowy,
dyskusji, świadectwa. Można w domu przygotować jakieś pytania (dotyczące
wszystkiego) na które podczas drogi będzie czas, aby odpowiadać. W piątek
przed nocną Drogą i w niedzielę na Mszach św. pragnę wywołać pewien
temat, szukając u Was rady i podpowiedzi.
Na Górze św. Anny w Domu Pielgrzyma noc kosztuje 18 zł. W sobotę o 9:30
będzie Msza św. w kaplicy Fatimskiej, następnie Droga krzyżowa.
W południe Obchody Kalwaryjskie. Zachęcam do wspólnoty rodzinnej,
sąsiedzkiej i korzystania ze swoich środków lokomocji, aby dotrzeć w sobotę
na Górę św. Anny. Wszystkich parafian zapraszamy i zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami w domach lub przychodząc do świątyni,
w piątek o 18:00 Różaniec, w sobotę od 16:00 do 18:00 Adoracja, w niedzielę o 7:00 Różaniec lub 9:30 Godzinki.

Sentencja: Chwile piękne do utraty tchu. Każdą wkładam do szkatułki ze
skarbami, albo nawlekam na nitkę, jak unikalny koralik.
Zapraszam do zobaczenia, w różnych lokalnych mediach, relacji z poświęcenia „Domu Nadziei” w Opolu i wizyty kardynała Konrada Krajewskiego papieskiego jałmużnika.
———————–——————————————————————
- Stan niektórych funduszy parafialnych: na cele wymiany ogrzewania
179.901 zł. Grupa „z Michałem łatwiej” 3.895 zł. Grupa „Portugalia 2023”
4.331 zł. Fundusz cmentarny 187 zł. w minusie.
- We wtorek 08 września 2020 roku, będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci. Organizatorem jest firma współpracująca z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw Pro Missio. Miejsce parking przy kościele, godziny 9:00 - 11:00
- Od 01.09 do 31.11. odbywa się Powszechny Spis Rolny. Szczegóły
w gablotce oraz na stronie spisrolny.gov.pl
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