Porządek NaboŜeństw
od 22.02.2009 do 01.03.2009 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:00
18:00

22.02. VII zwykła
Für + Ehemann u. Vater Jerzy Grabinski zum I. Todestag
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Do Najświętszego Sakramentu za Ŝyjących i ++ parafian
Adoracja wspólna z bł. sakramentalnym
Za + męŜa i ojca Pawła Kwas z ok. ur., jego rodziców Helenę i Henryka oraz ++
z rodzin Kwas, Włodarczyk i Adamczyk

Poniedziałek 23.02. św. Polikarpa, bpa i m., wsp.
8:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Mikoszek w 20 r. śm., ++ rodziców Gertrudę i Pawła Jonek, teściów Weronikę i Wiktora Mikoszek oraz ++ z pokr. Mikoszek, Jonek i Krupka
17:00
O BoŜe bł. i opiekę Matki BoŜej dla córki Magdaleny Morcinek z ok. 18 r. ur.
Wtorek 24.02.
8:00
………………………………………………………..
17:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Świerc, brata Leopolda, dziadków Dreja
i Świerc oraz ++ z pokr.
Środa 25.02. Popielcowa
8:00
Za + ojca Stanisława w r. śm., matkę Zofię, męŜa Józefa, jego ++ rodziców, siostrę
Magdalenę, szwagrów Teodora i Norberta oraz ++ z pokr.
11:00
………………………………………………………..
18:00
1. Za + męŜa i ojca Gotfrieda Hornik w m-c po śmierci
2. Za + Ŝonę i matkę Gizelę Pocześniok z ok. 70 r. ur. oraz za ++ z pokr.
Czwartek 26.02.
8:00
Za ++ rodziców Annę i Ottona Dykta, ElŜbietę i Piotra Zuber, ++ rodzeństwo, bratowe, szwagierki, szwagrów, dziadków oraz ++ z rodziny Dykta i Zuber
18:00
1. Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie
i bł. BoŜe dla p. ElŜbiety z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
2. Za + Henryka Ochmann (od sąsiadów)
Piątek 27.02.
8:00
Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł.
BoŜe z ok. ur. p. Rozalii oraz za ++ rodziców, 4 siostry i dusze w czyśćcu.. cierpiące
17:00
Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00
Za + męŜa Józefa Wiora w r. śm., rodziców Marię i Richarda, Wiktorię i Erwina, ++
Marię i Teodora, + ciotkę, jej syna i męŜa
Sobota 28.02.
8:00
Za + męŜa i ojca Henryka Ochmann w m-c po śmierci
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
1. Za + męŜa i ojca Konrada Famuła w 3 r. śm., ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
z obu stron
2. Za + męŜa i ojca Wilhelma, ++ Annę i Jana, teściów oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:00
18:00

01.03. I Wielkiego Postu
Für + Gerhard Steinert (von Nachbarn)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za + ojca Piotra śyłka z ok. ur., oraz ++ z pokr. śyłka, Klimaszewski i Wojsa
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
Za + męŜa i ojca Waldemara w 10 r. śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
08(797) 22.02.2009 – 01.03.2009

„CóŜ jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są Twoje grzechy, czy
powiedzieć; Wstań weź swoje łoŜe i chodź”
Tłum mieszkańców Kafarnaum oczekiwał cudownego spektakularnego uzdrowienia, Ŝądał
znaku, bo przecieŜ szeroko była znana działalność cudotwórcza Jezusa, a tymczasem usłyszeli
gorszące słowa skierowane do paralityka: „Synu
odpuszczone są Twoje grzechy”. Uzdrowienie
ciała poprzedziło inne uzdrowienie – odpuszczenie grzechów. Chrystus zmienił hierarchię wartości. Zdrowie duszy postawił nad zdrowiem
ciała i z pewnością odwróciłby znane dobrze
powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” na „Dzięki zdrowej
duszy, zdrowe ciało”.
My nie potrzebujemy dziś Ŝądać znaku, nie potrzebujemy szukać
prawdy o Bogu w cudach czy fenomenach natury, których nie da się
wyjaśnić naukowo, choć mogą nam one pomóc Boga znaleźć. Bóg
i dziś uzdrawia, Bóg i dziś daje nam potęŜny znak swojej obecności
i miłości a tym znakiem jest przebaczenie i odpuszczenie grzechów.
Trzeba nam otworzyć oczy wiary, zrzucić okulary pychy, egoizmu
i przeświadczenia, Ŝe sami sobie ze wszystkim poradzimy. Owszem,
dzięki postępom medycyny potrafimy utrzymywać a nawet przedłuŜać ludzkie Ŝycie, potrafimy wyleczyć coraz więcej nękających nas
chorób, nikt jednak prócz Boga nie moŜe uzdrowić naszej duszy.
ZbliŜa się czas Wielkiego Postu, czas najlepszy, by odkryć w sobie
pokłady dobra i zła, by odkryć w sobie, Ŝe często jesteśmy duchowymi paralitykami, którzy proszą „Uzdrów mnie”. Obyśmy juŜ wkrótce, idąc za Chrystusem drogą jego męki, rozwaŜając pełne boleści
wydarzenia z Ŝycia Jezusa i Maryi, sami usłyszeli słowa: „Synu, córko - odpuszczone są Twoje grzechy”.
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Dni Eucharystyczne
w naszej Parafii
Niedziela, 22.02. 2009 r.
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
stwem

Członkowie śywego RóŜańca
Kolonowskie
Bendawice, Palestyna, Osiedla
dzieci
młodzieŜ
Haraszowskie
NaboŜeństwo z błogosławień-

Poniedziałek, 23.02. 2009 r.
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Opolska, Leśna i Prosta
Czerwionki, Topolowa, Długa i Osiedla
Bendawice i Kościuszki
Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna i Szkolna
Haraszowskie
dzieci
młodzieŜ
ogólna z błogosławieństwem sakramentalnym

Wtorek, 24.02. 2009 r.
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Opolska, Leśna, Prosta
Czerwionki, Topolowa, Długa i Osiedla
DFK
Bendawice i Kościuszki
Haraszowskie
Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna i Szkolna
dzieci
ogólna z błogosławieństwem sakramentalnym

Dzisiaj VII niedziela. Od dzisiaj do wtorku w naszej Parafii Dni Eucharystyczne.
W Środę Popielcową początek Okresu Wielkiego Postu przygotowującego do Świąt Wielkanocnych. Wiernych obowiązuje w tym dniu post ścisły jakościowy i ilościowy. Okres Wielkiego Postu zobowiązuje takŜe do powstrzymania się od udziału w zabawach.
W Środę Popielcową rozpoczynamy nasze rekolekcje parafialne. Kaznodzieją rekolekcyjnym
będzie ks. Jan Opala ze Zgromadzenia KsięŜy Klaretynów.
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
Środa Popielcowa (25.02.)
8:00 — Msza św. z nauką ogólną i posypaniem popiołem
11:00 — Msza św. z nauką ogólną dla dzieci
12:30 — Nauka dla przedszkolaków
18:00 — Msza św. z nauką ogólną i posypaniem popiołem
Czwartek (26.02.)
8:00 — Msza św. z nauką ogólną
11:00 — NaboŜeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci
18:00 — Msza św. z nauką ogólną
19:00 — Nauka stanowa dla rodziców
Piątek (27.02.)
8:00 — Msza św. z nauką ogólną
SAKRAMENT POKUTY 11:00 — Msza św. dla dzieci
pół godz. przed naboŜeństwem,
12:30 — Droga KrzyŜowa dla przedszkolaków
a w piątek i w sobotę
17:00 — Droga KrzyŜowa z wypominkami
od 15:00 do 18:00
18:00 — Msza św. z nauką ogólną
19:00 — Nauka stanowa dla rodziców
Sobota (28.02.)
8:00 — Msza św. z nauką ogólną
18:00 — Msza św. z nauką ogólną i bł. z odpustem zupełnym
19:00 — Nauka stanowa dla młodzieŜy
Niedziela (01.03.)
7:30 — Msza św. z nauką ogólną i bł. z odpustem zupełnym
10:00 — Msza św. z nauką ogólną i bł. z odpustem zupełnym
17:00 — Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00 — Msza św. z nauką ogólną i bł. z odpustem zupełnym
19:00 — Nauka stanowa dla młodzieŜy
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek i Stadt Gottes.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. ElŜbiecie Skrabania i p. Rozalii Luczyk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia
na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Marię Respondek, Wandę Styra,
Małgorzatę Gołombek i Sabinę Kiejnig. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

