Porządek NaboŜeństw
od 01.02.2009 do 08.02.2009 r.
Niedziela 01.02. IV zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf als Dank u. Bitte um Gottes Segen u. Gesundheit
anlässlich des 85. Geburtstages von Maria KaluŜa u. Gottes Segen in den Familien der
Kinder
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Do Chrystusa NajwyŜszego Kapłana przez wstaw. Niepokalanego Serca Maryi jako
podziękowanie za dar kapłaństwa ks dra Johannesa Zlotos z ok. Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
2. Za siostrę Krystynę w 5 r. śm., jej męŜa Mikołaja, rodziców Józefa i Rozalię
15:00
Nieszpory z udzieleniem sakr. chrztu św.
18:00
Za + Marię Wacławczyk (od sąsiadów)
Poniedziałek 02.02. Ofiarowanie Pańskie, św.
8:00
Für die lebenden u. ++ Mitglieder des Rosenkranzvereines aus Kolonowskie
11:00
Msza św. pogrzebowa śp. Henryka Ochmann
18:00
1. Za + ojca w I r. śm.
2. Za + męŜa i ojca Norberta w 10 r. śm., jego rodziców, teściów, brata oraz 2 siostry
Wtorek 03.02. św. BłaŜeja, bpa, wsp.
17:00
Za ++ rodziców Joannę i Pawła Wałaszek, Marię i Karola Kazior, brata Henryka, Gintra
oraz ++ z rodzin Wałaszek i Kazior
Środa 04.02.
17:00
Za + męŜa i ojca Józefa Fleger w 15 r. śm., jego ++ rodziców Marię i Ignacego, ++ rodziców Marię i Antoniego Drozdziok, Gertrudę Poloczek, ++ Annę i Romana KałuŜny, ++
z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 05.02. św. Agaty, dz. i m., wsp.
16:00
Godzina Święta
17:00
Za + syna Marcina w r. śm., rodziców, siostrę Irenę, szwagierkę Paulinę, Magdalenę oraz
++ z pokr.
Piątek 06.02. św. Pawła Miki i Towarzyszy., mm., wsp.
7:00
……………………………………………………… (Deutsch)
17:00
Za + męŜa i ojca Józefa Skopek w miesiąc po śm.
Sobota 07.02. I miesiąca
8:30
Za + matkę Agnieszkę Gomoła, ciotkę Marię, jej męŜa Jacka, ciotkę Agnieszkę z ok.
r. ur., matkę Władysławę Romańczuk w 20 r. śm. Oraz ++ z pokr. Gomoła, Romańczuk,
Giza i Kocwander
11:00
Do Op. BoŜej przez wstaw. N. Serca Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
i o zdrowie dla p. Eryka Fiedler z ok. 70 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiąca
Za + męŜa i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich ur., zaginionego ojca Józefa
Steinert, Beatę Leja, Paulinę i Franciszka Leja oraz ++ z pokr. Leja i Steinert

Niedziela
7:30
9:30
10:00

08.02. V zwykła
……………………………………………………… (Deutsch)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe
na dalsze lata z ok. 80 r. ur. p. ElŜbiety Mańczyk oraz za ++ męŜa i syna
Nieszpory
Za + rodziców, męŜa Karola, syna Andrzeja, 2 braci: Józefa i Krzysztofa, teściów i dziadków z obu stron

17:15
18:00

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
05(794) 01.02.2009 – 08.02.2009

Złoty Jubileusz kapłański ks. dra Johannesa Zlotosa
1959 - 2009
Nasza Wspólnota Parafialna dziękuje dzisiaj
Bogu za posługę kapłańską ks. dra Johannesa
Zlotosa. Ks. Jan Zlotos urodziłsię 22.01.1936
roku w Zabrzu. Po ukończeniu szkoły średniej
odbył studia filozoficzno-teologiczne w WyŜszym Seminarium Duchownym w Nysie
i Opolu. Święcenia kapłańskie otrzymał
w dniu 28 stycznia 1959r w kościele parafialnym św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu. Jako
wyróŜniający się student został skierowany na
dalsze studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam zdobył tytuł magistra psychologii. W latach 1961-1966 był prokuratorem - czyli dyrektorem ds. administracji
WSD oraz był wykładowcą psychologii w tymŜe Seminarium. Oprócz tych obowiązków spełniał funkcję rektora kościoła seminaryjnego św. Sebastiana w Opolu. Dekretem Biskupa Opolskiego Franciszka Jopa w dniu 11.10 1966 r. został skierowany
do parafii Kolonowskie. Po jego przybyciu do parafii wprowadzał w Ŝycie uchwały
posoborowe, dostosowując wygląd prezbiterium do dekretu soborowego o liturgii.
Wygląd prezbiterium z: ołtarzem, tabernakulum, ołtarzem dla figury Niepokalanego
Serca Maryi oraz krzyŜem i chrzcielnicą pozostają od jego czasów bez zmian. Dbał
równieŜ o piękno liturgii, o śpiew kościelny oraz oprawę Mszy św. animowaną przez
młodzieŜ. DuŜą wagę przykładał do katechizacji dzieci oraz młodzieŜy. Wprowadził
katechizacje ponadpodstawową dla klas od 9 do 12, dla młodzieŜy pracującej oraz
katechizacje dzieci z rodzicami dla klas komunijnych. W parafii dostrzegał większą
potrzebę do działalności charytatywnej i dobroczynnej organizując tygodnie miłosierdzia. W czasie jego pobytu, w Kolonowskiem podjął się trudu pomalowania wnętrza kościoła. JuŜ dziś mało kto pamięta, Ŝe kościół w środku był pomalowany kolorem niebiesko-białym. Ministranci, młodzieŜ i męŜczyźni pamiętają go jako piłkarza,
często grywał z nimi na otołgu na Haraszowskiem. Wiosną 1974 r. otrzymuje zgodę
na wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec. W dniu 26 kwietnia wyjeŜdŜa do Freiburga. Podczas jego podróŜy do Polski odwiedza zawsze Kolonowskie. Ostatni raz
był u nas gościem w dniu powrotu naszej Pielgrzymki Parafialnej z Góry św. Anny
27 sierpnia 2006 r. Złoty jubileusz naszego byłego duszpasterza winien być okazją
do przypomnienia jego osoby i czasu, kiedy Ŝył i pracował wśród nas. Rada Duszpasterska wraz z księdzem proboszczem i cała Rodzina Parafialna składa czcigodnemu
Jubilatowi najlepsze Ŝyczenia i pozostaje złączona we wdzięcznej modlitwie.
G. Mańczyk

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego
w nauczaniu i posłudze ludowi BoŜemu.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby,
by skutecznie szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój
zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów
poświęconego Afryce.

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O dobre i owocne przeŜycie rekolekcji.

05/2009
Dzisiaj IV niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory z udzielaniem sakramentu
chrztu św. o godz. 15:00.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i WSD.

Dzisiaj o godz. 15:00 na „Spotkanie z kolędą” w salce parafialnej zaprasza wszystkich
swoich członków Rodzina RóŜańcowa. Prosimy przynieść Drogę do Nieba.
W poniedziałek Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic po kaŜdej
Mszy Świętej. Dzieci i MłodzieŜ zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00. Z tej racji
Msze św. szkolna i młodzieŜowa w tym tygodniu nie odbędą się.
W to Święto przypada równieŜ Światowy Dzień śycia Konsekrowanego. Zbiórka
przeznaczona jest na potrzeby klasztorów klauzurowych.
We wtorek przypada wspomnienie św. BłaŜeja. Błogosławieństwo gardła ku jego
czci będzie udzielane w poniedziałek po Mszy św. wieczornej i we wtorek.
W czwartek wspomnienie św. Agaty. Święcenie chleba i wody ku jej czci po Mszy
św.
Spowiedź miesięczna:

w czwartek od g. 15:00 - dzieci,
w piątek od g. 15:00 młodzieŜ.

W czwartek o g. 16:00 Godzina Święta. Zapraszamy!
W piątek od g. 8:00 odwiedziny chorych.
W sobotę o g. 17:00 naboŜeństwo I sobót miesiąca. Zapraszamy!
Drodzy Parafianie,
tą drogą pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za udział we Mszy św. w Kamieniu
Śl. w rocznicę moich urodzin, za złoŜone Ŝyczenia i wspólnie spędzone radosne chwile,
ale takŜe za dowody pamięci w ciągu całego roku!
Szczególny „Bóg zapłać” wszystkim Paniom za obficie zastawiony stół urodzinowy
oraz p. Jancikowi z członkami orkiestry.
Z najlepszymi Ŝyczeniami BoŜego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej
ks. Wolfgang Globisch
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek. W Gościu Niedzielnym poleca się artykuł o naszych siostrach: „Jakaś łaska spontaniczna”.

W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
01.02. RóŜa 8 - p. Mathilde Schnabel
08.02. RóŜa 9 - p. Maria Kruk
15.02. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik
22.02. RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Marcie Banasik,
p. Marii KałuŜa, p. Gertrudzie Bartodziej i p. Erykowi Fiedler składamy jak
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Cecylię Koj, Dorotę Dawidowicz, Urszulę Kij i Beatę Kisiel. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

