od 24.01. do 31.01. 2021 r.
Niedziela 24.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę i babcię Łucję Gepert w 1 r. śmierci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. śmierci, jego rodziców Martę i Jana, braci Józefa, Franciszka,
Karola, rodziców Krystynę i Wilhelma oraz pokr.
16:30 Nabożeństwo
17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców w r. ich śmierci oraz dla Elżbiety
19:30 Koncert kolęd i Rozmowa
Poniedziałek 25.01. Nawrócenie św. Pawła
17:00 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, sąsiadów i dusze opuszczone
Wtorek 26.01.św. Tytusa i Tymoteusza, bp, wsp.
17:00 Za + Helenę Maniera w 1 r. śmierci
Środa 27.01.
17:00 Za ++ męża Gintra, teściów Agnieszkę i Antoniego, Urszulę i Jerzego oraz pokr
Czwartek 28.01. św. Tomasza z Akwinu, wsp.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Antoniego w 1 r. śmierci
Piątek 29.01.
16:30 Różaniec
17:00 O radość życia wiecznego dla męża, ojca, dziadka Alfreda w 6 r. śmierci, zięcia Pawła, ojca
Eryka, szwagra Wiktora
18:00 Msza św. (I Komunia św.)
Sobota 30.01.
8:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Wilhelma w 5 r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięciów
Krystiana i Franciszka oraz dusze opuszczone
13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie dla Doroty z
ok. 60 r. urodzin, o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny
——–——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Kazimierza Czempała, rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagrów,
dziadków i dusze opuszczone
- Za + Lesłąwa Grad w miesiąc po śmierci (w Opolu)
Niedziela 31.01. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu
stron i pokr
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + syna Mariana Bok w 1 r. śmierci
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ córkę Annę w r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra
Henryka, swata Reinholda
19:30 Koncert kolęd

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
4 (1414) 24.01.–31.01.2021 r.

Różności
Mija 2 rocznica naszego udziału w ŚDM w Panamie … mimo różnych przeszkód
azymut Portugalia 2023 jest zachowany.

Śluby zakonne - wieczyste
W niedzielę 14.02.2021r. kleryk naszej parafii Kamil Brożyna zam. ul Leśna złoży
Profesję Wieczystą w Zgromadzeniu Zmartwychwstania. Polecajmy Go w naszych
intencjach modlitewnych wspólnych i indywidualnych.
Spotkania niedzielne o godzinie 19:30 w naszym kościele, które będzie można
zobaczyć w Transmisji internetowej:
 Niedziela 24.01. o godzinie 19:30. Rozmowa dziadka z wnuczkami (z Jasełek),
oparta na nowej książce papieża Franciszka „Powróćmy do Marzeń” oraz Kolędy i Pastorałki w wykonaniu s. Jurandy i p. Anny.
 Niedziela 31.01. o godzinie 19:30. Kolędy i Pastorałki w wykonaniu
p. Karoliny i ks. Daniela Nowak. Przeplatane tekstami o tajemnicy Bożego
Narodzenia.
Książki:
 Ukazało się, drugie wydanie, książek, ks. Piotra Bekierz, z 2016 roku:
I część „Camino Różne Drogi”, II część „ Camino Nowe Drogi”. Do nabycia w
zakrystii, kancelarii, internecie, Allegro. Cena każdej części 11 zł. razem 22 zł.
(koszt wysyłki 5 zł). Można dokonać wpłaty na konto parafii z dopiskiem Camino i podać dokładny adres do przesyłki. Czy będzie III część ? tworzy się, ale jest
ciut przy tym trudności …
 W kancelarii i zakrystii do nabycia jest książka papieża Franciszka „Powróćmy
do Marzeń – droga ku lepszej przyszłości”.
Radio Doxa
 W Jubileuszowym Roku Jakubowym w Radiu są nadawane audycje na temat
Camino. W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubowe”. Przez
kilka niedziel gościem audycji jest ks. Piotr. Audycji można również posłuchać
na stronie www. radio.doxa, w zakładce - audycje - Drogi Jakubowe.
Mała dziewczynka
Codziennie w drodze do pracy, musisz przechodzić koło domu sąsiadów, którzy
mają wyjątkowo niegrzeczną córkę. Jej problem polega na tym, że każdy boi się

jej złośliwości i przy niej każdy milczy, natomiast rozmowy o jej zachowaniu toczą
się gdy jest nie obecna. Tylko ona nie widzi problemu, ba uważa siebie za wyrocznię od i do wszystkiego. Prawie ideał. Atakuje wiązką wulgaryzmów i złośliwości.
Zaczepia. Właściwie zawsze wiadomo czego się po niej spodziewać. Ty jesteś
dobrze wychowany i nie chcesz się do jej poziomu zniżać. Nie zamierzasz się kłócić, mówić jej językiem. Przedstawianie swoich racji w tym wypadku jest bez sensu. Jakie więc masz wyjście? Można przyspieszyć kroku, gdy mija się jej dom.
Możesz zatkać sobie uszy i oczy. Można cierpliwie tłumaczyć „ dziewczynko …”.
Jak zareaguje w takich wypadkach ona? Prawdopodobnie będzie Cię jeszcze bardziej atakowała i wyzywała. Wymyślała nowe, złośliwe wyzwiska. Można więc
przyjąć taką strategię: przechodzić obojętnie, nie zabierać głosu i nie patrzeć w jej
stronę. Zlekceważyć ze spokojem. A tylko od czasu do czasu rzec „słuchaj mała,
kiepsko ci idzie. Marne to wszystko co wymyślasz. Przyjdź kiedyś do mnie na pizzę,
zrobię tobie korepetycje prawdziwej sztuki złośliwości i atakowania innych. Na razie to ty jesteś małą amatorką”. Może wtedy przeniesie swoją agresję na kogoś
innego. Chyba, że jest bardzo samotną, nieszczęśliwą osobą i ma tylko ciebie, aby
się wyżywać i leczyć swoje bóle. Mała dziewczynka…
Sentencja: ks. M. Dziewiecki - Najskuteczniejszym lekarstwem na pełną krzywd
i cierpienia przeszłość, jest zatroszczenie się o radosną teraźniejszość.
Katechizm
* Co to są i jakie są sakramenty?
Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez
Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże.
Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie
cho-rych, kapłaństwo, małżeństwo.
* Jaki jest związek sakramentów z Chrystusem?
Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez
szafarzy swojego Kościoła w sakramentach.
* Jaka jest łączność sakramentów z Kościołem?
Chrystus powierzył sakramenty Kościołowi. Są one sakramentami Kościoła
w podwójnym znaczeniu: są sakramentami „przez Kościół”, ponieważ są działaniami Kościoła, który jest sakramentem działania w nim Chrystusa, i są sakramentami
„dla Kościoła”, ponieważ budują Kościół.
Wesoło
* Podczas wojny domowej w Stanach Zjednoczonych pewien kapłan przybył
z wizytą do Abrahama Lincolna. Prezydent wyraził swoje zmartwienie przebiegiem
wojny, a pastor próbował go pocieszyć. Proszę się nie bać, gdyż w tej batalii Bóg
jest z pewnością po naszej stronie. Nie to mnie gnębi - odparł Lincoln. - Zastanawiam się raczej, czy my jesteśmy po stronie Boga.
* Pewnego dnia jakiś starzec, którego diabeł dręczył poprzez melancholię, powiedział do innego starca. Jakże smutną rzeczą jest starzenie! Czyżby – usłyszał odpowiedź, przecież to jedyny sposób, aby żyć długo.

Dziś Niedziela Słowa Bożego. Kolekta na ubezpieczenie obiektów parafialnych
w 2021
roku.
O 16:30 Nabożeństwo.
O 19:30 Rozmowa
i Koncert
kolęd.
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
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
nauka Msza
przed chrzcielna.
Kolekta
na zakup
na zimę.jako na Mszę szkolną ale,
W środę
św. o 17:00.
Wprawdzie
nieopału
zapraszamy
—————–—–———–———–——–—–———–—————
szczególnie gdy
młodsze klasy wróciły do szkół, może warto w plan tygodnia i życia
W miesiącu
nie zawsze
wpisać
udział wlipcu
tej Mszy
św. będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma sprawę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
św. orazMsza
szczególnie
w czwartek
w następujących
godzinach.na
7:30
- 8:30;
W piątek
św. o 17:00.
Natomiast
o 18:00 zapraszam
Mszę
św.17:00
rodziców
18:00;
18:30
19:00.
Zapraszam
wszystkich,
którzy
chcą
zamówić
Intencje
Mszalne
i dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. (będzie wręczenie różnych przedod lipca do grudnia.
miotów).
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
W
piątek
Uroczystość
Apostołów
św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. KolekW sobotę od 17:30 Nabożeństwo
Maryjne.
ta to tzw. Świętopietrze.
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Przyszła
Niedziela, kolekta na cele parafii. O 16:30 Nieszpory. O 19:30 Koncert
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
kolęd.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
Do sprzątania—————–—–———–———–——–—–———–—————
kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Szkolnej:
Sylwia Chudy, Katarzyna Ploch oraz z ul. Fabrycznej Krystyna Schwinge.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za
wszelkie dobro, wykonane prace. Za składane ofiary w kościele, kan—————–—–———–———–——–—–———–—————
celarii
oraz
wpłacane
na kontooraz
parafialne.
zamawiane
Intencje Mszalne,
Do nabycia Gość Niedzielny
książeczkiZao Niedzieli
i Miłosierdziu
Bożym, które
można
zamawiać
telefonicznie
i
drogą
elektroniczną.
W
sprawie
chrztów
i roczków
świeczki
proszę o indywidualny
kontakt
telefoniczny
lub
mailowy.
Dziękuję
wszystkim,
któ————————–—–———–———–——–—–———–——
rzyBóg
trwają
przy
naszej
parafii,
ciągle
żywo
reagują
na
wydarzenia.
Za
każdą
modlizapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
twę, pamięć, serdeczności i dobre słowa.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błoDo gosławieństwa
nabycia na stoliku
Gość
Niedzielny,
Mały
Bożego
i zdrowia.
Szczęść
Boże.Gość, filmy CD. W zakrystii książki
papieża i Camino
oraz
Droga
do
nieba.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
Dziękujemy
Ryszardowi
za wszelkie prace wykonywane dla naszej parafii.
i Krzysztofpanu
Banach
zam. Gogolin.
Szczególnie —————–—–———–———–——–—–———–—————
za palenie w piecu w kościele oraz odśnieżanie. Wszystkim, którzy
okazują
serce i zainteresowanie
Jego 1i lipca.
dzieciMsza
obecnością,
wyrażamy
* Pielgrzymka
dzieci do babci Anny,
św. o godz.
10:00. nasze słowo
DZIĘKUJEMY
!
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
Pewnego
dnia człowiek
postanowił:
Chcęcharakter
wiedziećfestiwalu,
wszystko,
i jeśli
okaże się są
to
Opolu-Winowie.
Spotkanie
będzie miało
noclegi
przewidziane
konieczne,
objadę cały świat. Jak powiedział, tak też uczynił. Udał się w podróż
w namiotach.
dookoła świata.
Od największych profesorów nauczył się geografii, historii i zdobył
—————–—–———–———–——–—–———–—————
wszelkąW
możliwą
wiedzę. Odkrył
technikę, zafascynowała
go matematyka,
zainteresolipcu i sierpniu
Róże Różańcowe
przewodniczą Modlitwie
Różańcowej:
wał01.07.
się informatyką.
Nagrał
na
wideo,
na
dyskietki
i
na
płyty
kompaktowe
wszystko,
Róża 8 p. Gizela Zajonc
czego
się
nauczył
i
co
odkrył.
Powrócił
do
domu
zadowolony
i
szczęśliwy.
Mówił:
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
Teraz
wiem
wszystko.
Kilka
dni
później
odwiedził
bardzo
słynną
osobistość,
znaną
ze
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
swojej nadzwyczajnej mądrości. Chciał porównać swoją wiedzę z wiedzą mędrca.
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
Ciągnęli losy o to, który z nich dwóch będzie zadawał pytanie jako pierwszy. Los
29.07. Róża
12 p.który
Manfred
Ullmann
naznaczył
mędrca,
zwrócił
się do człowieka z pytaniem: A co wiesz o miłości?
Człowiek odszedł bez słowa… do tej pory przemierza świat.

