od 11.09. do 18.09.
Niedziela 11.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 1. Dożynki - Dziękczynienie
2. Za ++ Adelajdę Świerc w 2 r. śmierci, męża Gerharda
16:30 Nabożeństwo Dziękczynne
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Anastazję i Ewalda Steinert, Marię i Jana Strach,
syna Łukasza i pokr.
Poniedziałek 12.09. Najśw. Imienia Maryi, wsp.
7:00 Za + Piotra Malec, oraz za żyjących i ++ z rodzin Malec, Podolańczuk, Uber
Wtorek 13.09.
18:00 Za ++ męża, ojca Ewalda z ok. urodzin, syna Piotra, rodziców, teściów, brata, szwagrów,
ich synów
18:45 Nabożeństwo Fatimskie
Środa 14.09. Podwyższenie Krzyża św. święto
17:00 Za ++ męża, ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwagrów
Franciszka i Jana, pokr.
18:00 W int. mieszkańców Nowego Osiedla (przy krzyżu)
Czwartek 15.09. NMP Bolesnej, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie Grażyny i Daniela, o dary Ducha św. dla syna, zdrowie dla mamy i ojca oraz za
++ matkę Małgorzatę i ojca Lecha
Piątek 16.09.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ matkę Florentynę Adamczyk, męża Jana Wodarczyk, teściów Jerzego i Marię, szwagrów Jerzego i Józefa Lencke, ++ z rodzin Adamczyk, Kwas
Sobota 17.09.
8:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, Gertrudę i Leopolda, szwagra Ewalda, siostrzeńca
Klaudiusza i pokr.
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Małgorzatę Muc w 9 r. śmierci ++ pokr.
Niedziela 18.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię, ++ z rodziny
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 O radość wieczną dla ++ mężów Jana i Józefa, rodziców, teściów, pokr. Hornik, Miklitz,
Fila
16:30 Nieszpory
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie,
łaski w 10 r. ślubu Anny i Michała o opiekę Aniołów Stróżów dla synów

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

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
33 (1491) 11.09.–18.09.2022 r.

W parafii ...
Trwają Spotkania Grup parafii NSM. W nadchodzącym tygodniu Spotkanie
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w czwartek o godzinie 19:00
Nabożeństwo Fatimskie we wtorek po wieczornej Mszy św. 18:45
Msza św. przy krzyżu na Nowym Osiedlu w środę o godzinie 18:00
Jako Grupa młodych (od klasy 8 do lat 35) mamy nowy cel. Jest nim bł. Carlo
Acutis i Asyż. bł. Carlo żył 15 lat (1991 – 2006). 10.10.2020 roku w Asyżu,
gdzie znajduje się Jego grób, został beatyfikowany. Jego pasją były: Eucharystia, Adoracja Różaniec. Plan na życie to „być zawsze zjednoczony z Jezusem”. Kochał przebywać z ludźmi, dzielić się tym co miał, pomagał potrzebującym w jadłodajni w Mediolanie. Jego hobby i zainteresowania to: przyroda
i wycieczki w góry, gra na saksofonie, zwierzęta, sport i filmy rysunkowe,
spotkania z ludźmi, informatyka i nowoczesne środki komunikacji, które wykorzystywał dla dobra innych i na chwałę Boga. Był autorem wielu wystaw.
Jako Grupa młodych (od klasy 8 do lat 40) pragniemy w tym roku skupić się
przy Jego osobie i może uda się dojść lub dojechać do jego grobu w Asyżu
(i do grobów św. Franciszka i św. Klary). Działamy! Rozpoczęliśmy od
Mszy św. i spotkania przy grach planszowych. Organizujemy w salce Zabawę
Fit-andrzejki, 9 listopada, dla 21 par. Będzie grał zespól muzyczny, będzie
poczęstunek, tańce, konkursy i niespodzianki. Obowiązuje przebranie „na
sportowo”. Bilety będą rozprowadzane na początku października. Ewentualny
zysk to pierwsze złotówki na wyjazd do Asyżu. Zdaję sobie sprawę, że tłumy
młodych w Kościele to przeszłość. Ale nawet dla kilku osób zaangażowanych, mających pasję warto... ZAPRASZAMY !
Ze spraw remontowo-gospodarczych: planowana jest wymian kilku okien na
plebani. Do jesieni zostaną wymienione boczne drzwi w świątyni. Od 2 lat
rozmyślamy i dyskutujemy aby zakupić i zainstalować w świątyni wyświetlacz tekstów pieśni. Są argumenty za i przeciw. Ale zdecydowaliśmy jednak
ten sprzęt zakupić. Wkrótce będą pieśni (i nie tylko) wyświetlane
Z powodu wielu czynników (np. wysokich cen paliw) Bus, dla jazdy mnie jednego, stał się nie ekonomiczny. Zaproponowałem na spotkaniu PRE, że mogę
go sprzedać, ale też za połowę aktualnej wartości rynkowej mogę go odsprzedać parafii.

Wtedy będzie (jak kiedyś Mercedes) służył na wyjazdy grupowe ewentualnie do
wypożyczenia. Propozycja została przez PRE przyjęta. Gospodarzem Busa
będzie p. Gerard Mańczyk. Ja przesiadam się na mniejszy samochód. Bus pozostanie w parafii, również i po moim odejściu. Jest własnością parafii. Warunki
wynajmu Busa: pobieramy i oddajemy czysty wewnątrz i na zewnątrz, pełny
bak (olej napędowy), koszt - 200 zł. za jedną dobę.
W wejściu do kościoła (przedsionku) jest skarbonka. Jest to jedyna skarbonka
w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy
obrazie Jezu ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary!
Sakrament chrztu udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Nie
udziela się tego Sakramentu poza parafią. W naszej parafii udzielany jest
w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to również Msza
św. w rocznicę urodzin i chrztu dziecka. Jeśli nie ma przeszkód, postarajmy się
podczas tej Mszy św. przyjąć Komunię św. w intencji dziecka. Zgłaszając dziecko do chrztu przynosimy akt urodzenia dziecka, dane rodziców i rodziców
chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres, data ślubu kościelnego). Jeśli
rodzic chrzestny jest spoza naszej parafii, przynosimy zaświadczenie dla rodzica
chrzestnego. Nauka przed chrztem jest podczas zgłaszania chrztu, lub przy
wydawaniu zaświadczenia dla chrzestnych.
Opowiadanie
Była raz sobie kotka do szaleństwa zakochana w pewnym młodzieńcu. Jej miłość była tak wielka, że poprosiła wróżkę, aby zamieniła ją w piękną kobietę,
zdolną oczarować młodego człowieka. Wróżka spełniła jej życzenie – kotka stała się przepiękną panną. Zawarła znajomość z młodzieńcem, pokochali się
i wkrótce rozpoczęli przygotowania do ślubu. Nadszedł dzień wesela, które było
bardzo huczne, z tańcami i eleganckim przyjęciem we wspaniale oświetlonym
ogrodzie. Wszystko układało się dobrze. Nagle panna młoda zobaczyła uciekającą mysz i rzuciła się za nią w pogoń.
Nasze społeczeństwo pochwala kłamstwo i sprzyja mu. Zbyt mocno wierzymy
różnym reklamom. Cały czas mówimy: „Jak miło cię zobaczyć! ... Musimy się
koniecznie spotkać... Jakie wspaniałe ubranie!” osobom, których nienawidzimy,
których wolelibyśmy unikać i które uważamy za okropnie ubrane. Mamy maski
na każdą okazję. Jedną dla przyjaciół, drugą dla szefa, inną dla męża czy żony,
jeszcze inną dla sąsiadów, kolejną dla Boga... Lecz zawsze kiedyś nadchodzi
chwila, która stanowi kres wszystkich komedii.
Na wesoło
Mama kąpie bliźniaków i potem kładzie do łóżka. Nagle jeden zaczyna się
śmiać. Co ci tak wesoło? – pyta mama. Michał był dwa razy kąpany, a ja wcale.

Dziś o 10:00 Msza św. Dziękczynna - Dożynki (prosimy tradycyjnie dzieci
o stroje dożynkowe). Kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 będzie „mały
stolik” Marianek, przez nabycie czegoś dożynkowego możemy wesprzeć ich działalność.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nieszpory o 16:30. Odpust w parafii Żędowice.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Do nabycia Gość Niedzielny.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy
Kościuszki: Izabela Lewandowska, Sławomira Henel, Sandra Beza, Ewa Kaczmarczyk.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej - bp. Paweł Stobrawa
Z uznaniem, dumą i szacunkiem patrzymy w przeszłość, bogatą historię, gdy
ludzie zgodnie z Bożą wolą czynili sobie ziemię poddaną. Ale w tej długiej historii są również karty bardzo bolesne, tragiczne, przesiąknięte łzami i krwią,
cierpieniem i śmiercią, bezmyślnym niszczeniem tego, co wypracowały pokolenia. Nieuchronnie nasuwa się pytanie: Kiedy dochodziło do takich sytuacji? Stawały się one udziałem ludzkości wtedy, gdy zabrakło poszanowania dla prawa
Bożego, a człowiek czynił siebie jedynym panem swego istnienia i najwyższym
autorytetem. Nie inaczej jest w naszym – zdawałoby się oświeconym – XXI w.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Sentencja: ks. J. Twardowski - Nieraz nawracamy kogoś do Pana Boga, a on
wcale tego nie chce. Nie można nikogo nawracać na siłę.
——–—–—–——–——————–———–—–—–——–—————–——
Dziś Dożynki - Dziękczynienie. Zasiadając dziś do obiadu niech zapłonie świeca,
niech będzie dłuższa modlitwa. Wyrażajmy głośno dziękczynienie, wdzięczność
Bogu i sobie nawzajem. Może odłóżmy „coś materialnego” i ofiarujmy komuś
bardziej potrzebującemu. Niech to będzie dzień Uśmiechu, Dobrego słowa, Dobrej wiadomości.
Dziękujmy za to co jest dla nas oczywiste, za to co uważamy, że nam się należy.
Dziękujmy za bliźniego… póki jest za Nami w Drodze...
Podziękujmy w modlitwie indywidualnej Jezusowi, że jest z Nami każdego dnia
podczas Eucharystii, karmiąc Nas swoim Ciałem pod postacią białego chleba.

