Porządek NaboŜeństw
od 28.06.2009 do 05.07.2009 r.
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
Za Ŝyjących i ++ Parafian
17:15
Nieszpory
18:00
Do Op. B. z prośbą o łaskę zdrowia dla mamy i teściowej oraz o bł. BoŜe
i wsparcie
Poniedziałek 29.06. śś. Apostołów Piotra i Pawła, ur.
8:00
Für ++ Eltern Maria u. Teodor Kampa, Schwester Krystyna, Schwäger Ernest
Lebioda u. Otto Krupka, Neffe Lucjan u. alle ++ aus den Familien Kampa
u. Dylong
18:00
Za + ojca Zygfryda Mańczyk w 17 r. śm., ks. Huberta, brata Adama oraz ++
z rodzin Mańczyk i śak
Wtorek 30.06.
18:00
Za + męŜa i ojca Józefa w 20 r. śm., brata, rodziców, teściów, dziadków oraz
++ z pokr.
Środa 01.07.
7:00
………………………………
11:00
Msza św. ślubna Barbary Grobarek i Piotra Cedzich
Czwartek 02.07. I miesiąca
17:00
Godzina Święta
18:00
Za + ojca Józefa Smieszkoł, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka Swoboda, szwagierkę Jadwigę, szwagrów Henryka i Zygfryda, ++ z pokr. i dusze
w czyśćcu cierpiące
Piątek 03.07. św. Tomasza Apostoła, św.
7:00
…………………… (Deutsch)
18:00
Za + syna Patryka Przybył w 1 r. śm.
Sobota 04.07. I miesiąca
8:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata z ok. 55 r. ślubu oraz o bł. BoŜe w rodzinach
dzieci
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Laurę Czupała, jej rodziców i chrzestnych

Niedziela 05.07. XIV zwykła
7:30
…………………… (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
………………………………
15:00
Nieszpory z udzieleniem sakr. chrztu Laurze Czupała i Edycie Bernais
18:00
………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
26(816) 28.06.2009 – 05.07.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ

Jeden z wybitnych współczesnych teologów jest autorem na pozór szokującego, ale
i oczywistego zdania: „Doświadczenie uczy
nas, Ŝe umierają zawsze inni. My ciągle Ŝyjemy”. I taka jest prawda. My ciągle Ŝyjemy,
choć wokół ludzie umierają szerokim strumieniem: ze starości, w wypadkach, na wojnie,
w domach i szpitalach, w górach i na morzu.
Sytuacja dość radykalnie się zmienia, gdy
umiera ktoś bardzo nam bliski: przyjaciel, brat,
ojciec, matka, dziecko. Bo gdy ktoś bliski
umiera, to trochę tak, jakby się samemu umierało. Umierający bowiem zabierają ze sobą cząstkę nas samych,
a zwłaszcza nasze nadzieje. Doskonale więc rozumiemy dramat Jaira,
przełoŜonego synagogi z dzisiejszej Ewangelii.
Chrystus wskrzeszający zmarłą dziewczynkę, daje nam waŜną
naukę. W Ŝyciu ludzkim kres nadziei jednej staje się początkiem nadziei drugiej. Gdy umierają nadzieje pokładane w ludziach - a umierają najpóźniej w związku ze śmiercią tych ludzi, - człowiek zaczyna
szukać zakotwiczenia dla swoich nadziei w Bogu. Staje się to jednak
moŜliwe tylko w przestrzeni wiary. Dlatego Chrystus mówi: „Nie bój
się, tylko wierz”.
W przestrzeni wiary nieuchronność śmierci przestaje być dramatem, ale początkiem nadziei na wieczność. Nie bez znaczenia pozostaje jednak dojrzewanie do tej nadziei tu na ziemi. Rozumiał to
główny bohater „Nędzników” Wiktora Hugo, gdy mówił: „Nie bójcie
się śmierci! Bójcie się, aby nie przegapić Ŝycia”.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli Ŝyć swoją wiarą w pełni wolności oraz być narzędziem pojednania i pokoju.

26/2009
Dzisiaj XIII niedziela zwykła. Zapraszam na naboŜeństwo z powitaniem pielgrzymów o godz. 16:00.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościół był zaląŜkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę BoŜą
ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym świecie.

W poniedziałek uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta przeznaczona
jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać!
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta. Zapraszamy!

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
Aby okres wakacji był odkryciem piękna i wielkości Boga, który jest naszym
Ojcem oraz o szczęśliwe zakończenie prac remontowych.

W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych
W sobotę o godz. 17:00 zapraszamy na naboŜeństwo wynagradzające I sobót
W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci
W kruŜganku kościoła nowe parafialne kalendarze. Składane ofiary przeznaczone
są remont dachu naszego kościoła! Bóg zapłać!

W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
05.07. RóŜa 7 - p. Hildegarda Klabisch
12.07. RóŜa 8 - p. Matylda Schnabel
19.07. RóŜa 9 - p. Maria Kruk
26.07. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jakiego rodzaju władzę posiada papieŜ?
Z ustanowienia BoŜego papieŜ sprawuje dla dobra dusz władzę najwyŜsza,
pełną, bezpośrednią i powszechną. PapieŜ cieszy się przywilejem nieomylności,
kiedy uroczyście ogłasza ostateczne postanowienia w sprawach wiary i moralności.
Kim są biskupi?
Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego, są następcami apostołów.
KaŜdy z osobna stanowi widzialną zasadę i fundament jedności swej diecezji,
albo Kościołów partykularnych.
Jakie jest zadanie biskupów?
Biskupi przy pomocy swych współpracowników, kapłanów lub diakonów,
mają obowiązek nauczać prawdziwej wiary, sprawować obrzędy kultu BoŜego,
przede wszystkim Eucharystię, oraz być dla Kościoła prawdziwymi pasterzami.
Ich obowiązkiem jest takŜe troska, wraz z papieŜem i pod jego zwierzchnictwem, o wszystkie Kościoły.

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Jadwiga Langer z Myśliny i Tomasz Bereziuk z Kolonowskiego (zap. I), Barbara Grobarek z Kolonowskiego
i Piotr Cedzich z RoŜniątowa (zap. III) oraz Klaudia Majer z Fosowskiego
i Józef Koprek z Kolonowskiego (zap. III)
Serdeczne podziękowania składamy za przygotowanie uroczystości odpustowej:
siostrze zakrystiance i paniom, panu kościelnemu, orkiestrze, panu organiście, szafarzom, ministrantom, dzieciom w bieli i Dzieciom Maryi; grupie redakcyjnej kalendarza: Rafałowi Pocześniok, Marioli Poloczek, Janowi Wałaszek, Gerardowi Mańczyk,
Edwardowi Obst i Franciszkowi Kołodziej. Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas serdecznie zaprasza dzieci i młodzieŜ do uczestnictwa
w wakacyjnych zajęciach „Wakacje z Bogiem”, które odbywać się będą od 01 do 30
lipca 2009. Podobnie jak w ubiegłym roku w środy proponujemy zajęcia w salce
w godz. 9.00 – 13.00, a w czwartki wycieczki. Dokładny plan zajęć zamieścimy
w kościelnej gablotce. Pierwsza wycieczka juŜ 02 lipca (czwartek) do Opola – ZOO
lub Kinopleksu (w zaleŜności od pogody), bilet 14,50 zł. Oświadczenia będą wyłoŜone na stoliku w kościele. Wypełnione oświadczenia (wyłącznie przez rodziców lub
prawnych opiekunów) prosimy składać równieŜ na stoliku w kościele do 29 czerwca!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Colonny: Urszulę Miksa, Brygidę
Rolik, Dorotę Rozik i RóŜę Rulof. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

