Porządek NaboŜeństw
od 26.04.2009 do 03.05.2009 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:15
18:00

26.04. III Wielkanocna
Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok zum Geburtstag
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, dziadków z obu stron, rodzeństwo z obu
stron, brata Gotfryda, jego Ŝonę Otylię oraz ++ z rodzin Bonk, Czupała i Mojza
Nieszpory
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata dla syna Mateusza z ok. 18 r. ur. oraz za jego + ojca

Poniedziałek 27.04
18:00
Za + ojca Teodora Strzodka w 14 r. śm.
Wtorek 28.04.
18:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w int. rodzin: Ziaja, Tarara, Sprancel
oraz ++ za z pokr.
Środa 29.04. św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dra K., patronki Europy, św.
11:00
Msza św. ślubna Margarete Dziuba i Markusa Joschko
17:00
Za + ojca Wiktora Hatlapa w r. śm., + ojca Albina Burda oraz ++ z rodzin Burda,
Hatlapa, Sowa i Zuber (Msza św. szkolna)
Czwartek 30.04.
18:00
Za + matkę Katarzynę z ok. 100 r. ur., ojca Piotra, męŜa Tadeusza oraz ++ z rodzin
Schatton, Szydłowski, Muc, Bartodziej i Klein
Piątek 01.05. św. Józefa, rzemieślnika, wsp.
7:00
Für die lebenden u. ++ aus den Familien Dykta, Zuber, Lipok, Dworaczyk, u. die ++
Nichten Brygida u. ElŜbieta Zuber
15:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
BoŜą i zdrowie dla p. Marty Mateja z ok. 75 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
17:30
NaboŜeństwo majowe
18:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Milenę Rathmann oraz o bł. BoŜe w rodzinie
(Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 02.05. św. Atanazego, bpa i dra K., wsp.
8:00
Za + Teresę Spałek (od sąsiadów)
14:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
BoŜą i zdrowie w rodzinie z ok. 25 r. ślubu Anny i Jana
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót miesiąca
1. Za + męŜa i ojca Jana Zientek w r. śm., teściów Helenę i Pawła Zientek oraz matkę ElŜbietę Górską
2. Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie z ok. r. ślubu oraz o zdrowie dla córek

Niedziela 03.05. IV Wielkanocna
7:30
Für + Ehemann u. Vater Wilhelm zum Todestag, ++ Eltern Teofil u. Karolina, Brüder Paweł u. Józef, Schwester Anna, Schwager Józef u. alle ++ aus der Familie
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. dzieci I-komunijnych i ich rodzin
15:00
Nieszpory
18:00
O bł. BoŜe i zdrowie dla matki oraz za + ojca Karola

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Po tym zaś poznajemy, Ŝe go znamy,
jeŜeli zachowujemy Jego przykazania”
Liturgia III Niedzieli Wielkanocnej po
raz kolejny prowadzi nas do Wieczernika, gdzie
Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim
uczniom. I znowu staje pośród nich i pozdrawia
ich pełnymi miłości i ciepła słowami: „Pokój
wam”. Jezus, który i do nas kieruje dziś pozdrowienie: „Pokój wam”, chce nas równieŜ zapytać
o naszą wierność wobec Jego przykazań.
Często wydaje się nam, Ŝe wiara jest
naszą prywatną sprawą. Mówimy: przecieŜ to
nie powinno nikogo obchodzić, czy ja chodzę
do Kościoła, czy ja się modlę. PrzecieŜ to moja
prywatna sprawa.
Tymczasem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię”. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Oraz
„Bądźcie moimi świadkami aŜ po krańce ziemi”. Nie zaleŜało Mu więc na
prywatyzacji wiary. JeŜeli chciałby, aby ludzie zamknęli się ze swoją modlitwą w czterech ścianach swoich domów i mieszkań, wówczas nie załoŜyłby Kościoła, który jest wspólnotą ludzi zgromadzonych na modlitwie.
Warto to dzisiaj przemyśleć i otworzyć się ze swoją wiarą na innych. Warto poczuć się Apostołem Jezusa Chrystusa. A być Apostołem
Jezusa Chrystusa to świadczyć o Nim, to nie bać się przyznać do tego, Ŝe
się jest chrześcijaninem. Nie bać się przyznać do swojej wiary w domu,
wśród znajomych, w pracy czy w szkole. Wszędzie być chrześcijaninem,
a nie tylko tam, gdzie to jest wygodne.
Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest
kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość BoŜa jest doskonała. Oby i w nas była doskonała miłość
BoŜa. Tego sobie i wam Ŝyczę.

17/2009

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wierni świeccy oraz wspólnoty chrześcijańskie w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne.

Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. Zapraszam na nieszpory o godz. 17:15. Dzisiaj zbiórka na Caritas diecezji opolskiej.
Kolekta specjalna na remont dachu naszego kościoła wyniosła 7.910,19 zł
i 25,02 €. Bóg zapłać!

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były
gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić
Ewangelię na całym świecie.

W piątek I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8:00.

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
W intencji dzieci I-komunijnych i ich rodzin, aby Zmartwychwstały
Pan był ich częstym pokarmem w Eucharystii i aby na Nim budowali
swoje Ŝycie.

W sobotę I sobota miesiąca. Zapraszam na naboŜeństwo I sobót o godz. 17:00.
W tym tygodniu rozpoczynamy odprawianie naboŜeństw majowych ku czci
NM Panny. Serdecznie zapraszamy
W następną niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, a w naszej Parafii uroczystość I Komunii Świętej!
RóŜe RóŜańcowe prosi się o pomoc przy robieniu wianków w środę o 10:00.
Trwa remont dachu naszego kościoła. Prosimy o nie przechodzenie przez
ogrodzony sektor i nadal prosimy o modlitwy o szczęśliwy przebieg wszystkich
prac!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Małgorzata Caban z Namysłowa i Jerzy Klysek z Dębskiej Kuźni (zap. III)
Serdeczne podziękowania składamy panom: Franciszkowi Machnik, Henrykowi
Drzyzga, Janowi Romańczuk, Rudolfowi Puzik, Wilhelmowi Prukop, Józefowi
Kulik, Jerzemu Pocześniok, Józefowi Kowalskiemu, Piotrowi Dreja za prace przy
budowie podjazdu do kościoła; Herbertowi Pawlik za wykonanie świecznika przy
figurze MB Fatimskiej; Gerardowi Mańczyk i Herbertowi Pawlik za ogrodzenie
terenu prac. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek. W Gościu
Niedzielnym polecamy artykuł: „I Komunia bez przesady”.

W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
03.05. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik
10.05. RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda
17.05. RóŜa 12 - p. Edward Obst
24.05. RóŜa 1 - p. Teresa Obst
31.05. RóŜa 2 - p. Anna Bock

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Jerzemu Wałaszek, p. Florentynie Adamczyk, p. Marcie Mateja, p. Gertrudzie Koziołek i p. Elfrydzie Gerlich składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Walentynę Zymela, Danutę Dubiel, ElŜbietę Mikoszek i Marię Krupok. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

