Porządek Nabożeństw
od 06.09. do 13.09. 2020 r.
Niedziela 06.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię, ++ z rodziny
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca Alfonsa w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, matkę Cecylię, córkę
Annę, teściów Jadwigę i Pawła oraz pokr.
16:30 Nieszpory
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę,
zdrowie, cierpliwość na dalsze lata wspólnego życia dla Sabiny i Piotra oraz o opiekę
Anioła Stróża dla Luizy z ok. 1 r. urodzin
20:00 Spotkanie i Modlitwa
Poniedziałek 07.09.
18:00 1. Za + męża, ojca, dziadka Wiktora Niewiak w 1 r. śmierci oraz ++ jego rodziców
2. Do Miłosierdzia Bożego za ++ ojca Ewalda, siostrzenicę Agnieszkę i ++ z rodziny
Wtorek 08.09. Narodzenie NMP, święto
18:00 W int. ++ i żyjących członków Parafialnej Rodziny Róż Różańcowych
Środa 09.09.
17:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 15 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci, dziadków, pokr.
oraz + Sebastiana
Czwartek 10.09.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Magdalenę i Eryka, teściów Franciszkę i Pawła, dziadków i pokr.
Piątek 11.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + Andrzeja Brolika - zam. od kolegów i koleżanek z Packprofil
Sobota 12.09.
8:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwagrów
Franciszka i Jana oraz pokr.
——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Elżbietę Lepieciło w 2 r. śmierci
Niedziela 13.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Gintra w r. urodzin ++ z pokr. Stefan i Czaja
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Msza św. Dożynkowa
15:30 Nabożeństwo Fatimskie
17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata Stefana,
szwagrów i ich synów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

37 (1394) 06.08. – 13.09. 2020 r.

 Rok szkolny i katechetyczny: w czasach pandemii jest trudniejszy, ale tym bardziej zobowiązuje Nas wszystkich do większego wysiłku, trwania przy
Bogu w Kościele, Relacji w rodzinach. Dobrych pomysłów, porad, wzajemnego
wspierania się i modlitwy. Msza szkolna będzie w każdą środę o 17:00. Msza dla
młodych w piątki (po wcześniejszym ogłoszeniu). Spotkania dla dzieci, młodzieży, dorosłych (w miarę możliwości) będą się odbywały. Nasza salka jest duża
i spełnia warunki, aby spotykać się z zachowaniem bezpieczeństwa. Liczę jednak
na Waszą inicjatywę i jeśli będzie chęć spotkania jakiejś grupy, osób, chociażby
tylko, albo aż, porozmawiać i wspólnie się pomodlić to proszę o informację. Na
indywidualne Rozmowy jestem do dyspozycji w każdym czasie (można wcześniej się umówić osobiście, telefonicznie lub mailowo).
 Pielgrzymka na Górę św. Anny: była piękna i owocna pod każdym względem.
Aby dużo nie pisać, to… w niedzielę pod koniec marszu, zamiast zapowiadanych
burz i sztormów, na niebie, nad naszymi głowami pojawiła się TĘCZA (zdjęcie
do zobaczenia w galerii - 40 pielgrzymka). Tęcza czyli znak Przymierza i Błogosławieństwa. I tak to odczytujemy!!! Na innym zdjęciu można zobaczyć, ilość
dzieci, czyli przyszłość naszej parafii, które z Nami szły.
 Bezpieczeństwo: używać wchodząc do kościoła płynu dezynfekującego. Przecierać przed i po Nabożeństwach miejsce na klęczniku, gdzie opieramy dłonie. Bezwzględnie zabierać z sobą zużyte chusteczki, nie pozostawiać niczego w ławkach. Przystępując do Komunii św. najpierw podchodzą osoby, przyjmujące na
dłonie, na koniec osoby przyjmujące do ust. Będziemy przestrzegali tego i jeśli
będzie ktoś wcześniej chciał przyjąć do ust będziemy mówili, że może teraz
tylko do ręki, ewentualnie poczekać z boku na koniec kolejki. Osoby przyjmujące do ust dla mnie nie są żadnym zagrożeniem, jednak pamiętajmy, że jest wiele
osób z różnymi obawami i szanujmy siebie wzajemnie. Przystępując na koniec
dajemy świadectwo odpowiedzialności. Jeśli ktoś chce przyklęknąć przed przyjęciem Komunii św. niech to czyni, gdy przyjmuje osoba przed nim przyjmująca,
nie bezpośrednio przed przyjęciem przez siebie.
Sentencja: S. Stahl - Dzieci uczą się, że są ważne i szanowane, dzięki temu, że
rodzice ich słuchają i je rozumieją. W ten sposób dzieci, nabywają szacunku dla
siebie samych.

Refleksja
Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie pytanie, co robić,
by podejmowane przez nich wysiłki wychowawcze były owocne.
Wypełniając program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełożone na konkretny język uczynków miłosierdzia, trzeba
pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy nie
tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza przykładem
własnego życia. Najskuteczniejsze jest wychowanie poprzez osobiste
świadectwo wychowawcy. Dziecko potrafi bowiem czytać „pomiędzy
wierszami” wypowiadanych przez rodziców słów. Nie sposób oddać
koloru lub smaku za pomocą samych, nawet bardzo obrazowych, słownych opisów, ale trzeba się w końcu odwołać do konkretnego przedmiotu w tym właśnie kolorze czy potrawy, która tak właśnie smakuje. Nie
można też wychowywać dziecka bez umożliwienia mu doświadczenia,
jak wygląda życie oparte na wartościach, które są mu przekazywane.
Dotyczy to zwłaszcza wychowania w wierze. Słysząc pytanie uczniów:
„Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”, Jezus niczego nie tłumaczy, ale kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie”. W ten sposób chce
im powiedzieć, że jeśli pragną cokolwiek zrozumieć z Jego nauczania,
muszą przebywać z Nim i doświadczyć, na czym polega życie u Jego
boku. Tak ważne jest, by dom rodzinny był prawdziwym domem, w którym darowane są urazy, przebaczane krzywdy, by każdy z domowników
mógł odnaleźć w nim pociechę i otrzymać pomoc. św. Jan Paweł II
w encyklice o Bożym Miłosierdziu przypomina, że wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania miłosiernej miłości Boga:
„miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach pomiędzy
najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi,
pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie”.
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia, aby stworzyć wiele nowych dzieł będących owocem łaski. Kościół potrzebuje
dziś opowiedzenia tych „wielu innych znaków”, które Jezus uczynił,
a których „nie zapisano”, aby były wymownym wyrazem owocności
miłości Chrystusa i wspólnoty, która Nim żyje”. Caritas stworzył
w Opolu łaźnię dla bezdomnych, diecezjalne duszpasterstwo młodzieży
projekt angażujący młodych w spotkania z samotnymi osobami w podeszłym wieku. Powstał „Dom Nadziei” dla bezdomnych. Dzieła można
wyliczać … A Ty? Jakie dzieło miłosierdzia możesz zainicjować w swoim środowisku?
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