Porządek NaboŜeństw
od 21.06.2009 do 28.06.2009 r.
Niedziela 21.06. odpust parafialny ku czci Niepokalanego Serca Maryi
7:30
Für + Georg Feliks (von Nachbarn)
10:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
11:00
1. Ku chwale Niepokalanego Serca Maryi za Ŝyjących i ++ parafian
2. Za + męŜa i ojca Jana Obst, ks. Georga, Helenę Czaja, Piotra Kraka, ++
rodziców, rodzeństwo, oraz wszystkich ++ z rodzin Obst i Wallaschek
15:00
Nieszpory maryjne
18:00
O zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Ŝony Danuty i o zgodę w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
25(815) 21.06.2009 – 28.06.2009

Poniedziałek 22.06
18:00
Za ++ parafian z ok. odpustu (z procesją na cmentarz)
Wtorek 23.06.
18:00
Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę BoŜą i zdrowie dla matki z ok. ur.
Środa 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, ur.
7:00
Za + matkę Wiktorię w 50 r. śm., ojca Karola, 2 braci, 2 siostry, bratową
ElŜbietę, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 25.06.
18:00
Za + męŜa i ojca Jerzego Feliks w m-c po śmierci
Piątek 26.06.
18:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc, ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony,
teściów Franciszkę i Jana Świerc, Alfreda Świerc, kuzynkę Hildegardę, jej
syna Piotra Czioska, Franciszkę i wujka Wincentego Schneider oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
Sobota 27.06. NMP Nieustającej Pomocy, wsp.
8:00
Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski z ok. ur. oraz o zdrowie i bł. BoŜe
w rodzinach dzieci
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 pp. Małgorzaty i Joachima Swoboda
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Przez wstaw. św. Piotra o zdrowie, bł. i BoŜą opiekę dla wszystkich wędkarzy i ich rodzin oraz o radość wieczną dla ++ wędkarzy

Niedziela 28.06. XIII zwykła
7:30
Für ++ Eltern Johann u. Maria Obst, + Ehemann Franz Smieskol u. die lebenden und ++ aus den Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
……………………………….
17:15
Nieszpory
18:00
……………………………….

Tam w niebieskiej krainie, jest jeden śliczny kwiat.
Takiego w łez dolinie nie znajdzie cały świat.
Ktokolwiek zasmucony, jest w swoim Ŝyciu tu.
Ten będzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.
Es blüht der Blumen eine, auf ewig grüner Au.
Wie diese blühet keine, so weit der Himmel blau.
Wenn ein betrübter weinet, getröstet ist sein Schmerz.
Wenn ihm die Blume scheinet ins leidenvolle Herz.
Kwiateczku śliczny w niebie, pocieszaj wszystkich nas.
Zakwitaj nam w potrzebie, gdy przyjdzie smutny czas.
Pokoju i świętości udziel nam w Ŝyciu tym.
I chwały i radości we wiecznym raju Twym.
Erfreue, süsse Blüte, der Erde finstre Gruft.
Erblühe im Gemüte, mit deinem Himmelsduft!
Und Heiligkeit und Frieden, verleihe unser Brust.
Und nach dem Tode hienieden des Himmels sel’ge Lust.
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Dzisiaj obchodzimy nasz parafialny odpust ku czci Niepokalanego Serca
Maryi. Zapraszam na nieszpory maryjne o godz. 15:00.
Kolekta specjalna z ubiegłej niedzieli wyniosła 6.265 zł i 20 €. Bóg zapłać!
W poniedziałek o godz. 18:00 Msza św. za ++ Parafian z procesją na cmentarz. Zapraszamy!
We wtorek przypada Dzień Ojca. Wszystkim ojcom składamy najlepsze Ŝyczenia i zapraszamy na Eucharystię.
W następną sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka MęŜczyzn
i Młodzieńców. Wyjazd naszej pielgrzymki rowerowej w niedzielę o godz.
6:00.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Barbara Grobarek z Kolonowskiego i Piotr Cedzich z RoŜniątowa (zap. II) oraz Klaudia Majer
z Fosowskiego i Józef Koprek z Kolonowskiego (zap. II)
Serdeczne podziękowania składamy: mieszkańcom Starego Osiedla za wykonanie ołtarzy, dywanów kwiatowych z ok. procesji BoŜego Ciała; mariankom, ministrantom, szafarzom, orkiestrze, pani organistce, siostrom za udział
w procesji i oktawie BoŜego Ciała; panu Leonardowi Leszczyk za zakup piły
elektrycznej do cięcia drewna; panu Adamowi Grabowskiemu za wykoszenie
terenu za cmentarzem. Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas organizuje wyjazd do Strzelec Opolskich
(zwiedzanie obiektów sakralnych i zabytków) w dn. 24.06. br. (środa). Wyjazd o godz. 13:00 spod kościoła. Koszt: 15 zł od osoby (w tym obiadokolacja i nagrody w konkursie). Zapisy pod nr tel. 077/ 4611 032. Projekt dofinansowany przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Hildegardzie
Mocny, p. Helmutowi Skiba i p. Hildegardzie Szydłowskiej składamy
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Colonny: Karolinę Romańczuk, Marię Walaszek, Małgorzatę Lebioda i Annę Łuczak. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

