Porządek NaboŜeństw
od 26.07.2009 do 02.08.2009 r.
Niedziela 26.07. śś. Joachima i Anny, rodziców NMP, ur.
7:30
Für die lebenden und ++ aus der Siedlung Bendawice
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za+ męŜa i ojca Krystiana Bereziuk w 5 r. śm., teścia Michała, chrześniaka
Patryka, szwagra Edwarda oraz ++ z pokr.
17:15
Nieszpory
18:00
Za + Urszulę Koprek (od sąsiadów)
Poniedziałek 27.07. św. Joachima, Ojca NM Panny, wsp.
Ślub: Anny Wallaschek i John’a Price’a Harrod IV
14:00
18:00
Za Ŝyjących i ++ z rodziny oraz za + Annę
Wtorek 28.07.
14:00
Za Ŝyjących i ++ z rodzin Wallaschek i Harrod
18:00
Za + Józefa Garcorz w I r. śm.
Środa 29.07. św. Marty, wsp.
7:00
Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Szaton, brata Ryszarda, jego Ŝonę Helenę,
męŜa Eryka Walaszek, o. Krystiana oraz ++ z pokr. Szaton, Walaszek, Luczyk oraz Piegsa
Czwartek 30.07.
18:00
Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, babcię Juliannę, ciotkę
Albinę, bratową, zięcia Krystiana, wnuka Patryka oraz ++ z pokr.
Piątek 31.07. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, wsp.
18:00
Za + męŜa Jerzego w r. śm., ++ rodziców, siostrę, 4 szwagrów oraz ++
z pokr.
Sobota 01.08. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr K., wsp.
8:00
Za ++ rodziców, rodzeństwo, szwagra oraz ++ z pokr. z obu stron
12.00
Msza święta ślubna Yvonne Pitsch i Martin Schwitalla
15:00
Do Op. B. przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi jako dziękczynienie w int. absolwentów z rocznika 1959, w int. nauczycieli, wychowawców, księŜy, katechetów oraz za ++ koleŜanki i kolegów
17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiąca
Za + Ŝonę Marię Maniera w m-c po śmierci

Niedziela 02.08. XVIII zwykła
7:30
Für die lebenden u. ++ aus der Familie
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + Łucję Deptała (od sąsiadów)
17:15
Nieszpory
18:00
Do św. Anny jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bł.
i zdrowie z ok. ur. oraz o BoŜe bł. w rodzinach dzieci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
30(820) 26.07.2009 – 02.08.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ

„Ja sobie wybrałem za obronę, babkę Chrysta Pana, św. Annę…”
Dzisiejsza niedziela jest dla naszej diecezji dniem szczególnym. Obchodzimy bowiem uroczystość głównej jej patronki, św. Anny. To okazja,
by przyjrzeć się naszej patronce i powierzyć jej szczególnemu orędownictwu.
Według starego podania św. Anna urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom. Jej rodzice – Natan i Maria byli potomkami królewskiego rodu Dawida. Anna otrzymała od swoich rodziców staranne
wychowanie, pogłębione przez słuŜbę w świątyni jerozolimskiej. Swojego
męŜa Joachima poślubiła gdy miała 24 lata. Joachim takŜe pochodził
z pokolenia Dawidowego. Joachim i Anna uwaŜali swoje małŜeństwo jako
związek święty, przez Boga złączony.
Anna była wzorem i przykładem Ŝycia dla wszystkich małŜonek.
Choć byli małŜonkami szczęśliwymi, Pan Bóg cięŜko doświadczył tych
małŜonków brakiem potomstwa. Anna złoŜyła ślub, Ŝe jeŜeli Pan Bóg obdarzy ją potomstwem, to ofiaruje je Panu w świętym przybytku. MałŜonkowie ogromnie ucieszyli się radosną nowiną, kiedy w 45 roku Ŝycia Anny, została brzemienna i urodziła dziewczynkę. Gdy Maryja podrosła, Anna wypełniła ślubowanie i wraz z Joachimem wprowadzili córkę do świątyni i poświęcili ją na słuŜbę Boga. Maryja słuŜąc w świątyni wzrastała
w łasce i miłości BoŜej. W czternastym roku Ŝycia została poślubiona Józefowi. Według niektórych przekazów legendarnych, krótko potem zmarł
Joachim. Anna zaś Ŝyła z Maryją i Józefem w Nazarecie i doŜyła 80 lat
Ŝycia.
Gdy zbliŜał się jej koniec, Jezus, Maryja i Józef nie odstępowali od jej
łoŜa. Gdy przyszła godzina śmierci poŜegnała się z najbliŜszymi, poleciła
Bogu ducha swego i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy
modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko ciała św. Joachima
w Dolinie Jozafata.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby opinia publiczna poświęcała więcej uwagi problemowi milionów wypędzonych i uciekinierów i by znaleziono konkretne rozwiązania dla ich tragicznej
sytuacji
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanom, dyskryminowanym i prześladowanym w wielu krajach
z powodu imienia Chrystusa, przyznano ludzkie prawa i wolność religijną, by mogli Ŝyć i wyznawać swoją wiarę w wolności
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O szczęśliwe zakończenie prac przy naszym kościele
W tym miesiącu modlitwie róŜańcowej przewodniczą:
02. 08.
09. 08.
16. 08.
23. 08.
30. 08.

RóŜa 11
RóŜa 12
RóŜa 01
RóŜa 02
RóŜa 03

p. Krystyna Swoboda
p. Manfred Ullmann
p. Teresa Obst
p. Anna Bock
p. Inga Muc

30/2009

Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Anny, głównej patronki naszej diecezji.
Główne uroczystości, rozpoczynające rok jubileuszowy z ok. 300-lecia Kalwarii,
odbywają się na Górze św. Anny. Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta specjalna na remont dachu naszego kościoła wyniosła 6.958,60 zł
i 106,03 €. Bóg zapłać!
Ks. Biskup Ordynariusz zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych
(Porcjunkula) dziś lub w następną niedzielę we wszystkich kościołach parafialnych jeden raz. Warunki: 1. sakr. pokuty i Komunia św., 2. nawiedzenie kościoła, 3. modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga, 4. modlitwa w int. Ojca Świętego,
5. wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
Okazja do sakramentu pokuty:
`

pół godziny przed kaŜdą Mszą św.,
czwartek od godz. 16:00 dzieci,
piątek od godz. 16:00 młodzieŜ

Zapraszam na naboŜeństwo wynagradzające w sobotę o godz. 17:00
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
W jaki sposób mamy przygotowywać się na śmierć?
Kościół zachęca nas, byśmy przygotowywali się na godzinę naszej śmierci
(„od nagłej śmierci za-chowaj nas, Panie” – Litania do Wszystkich Świę-tych),
byśmy prosili Matkę BoŜą o wstawiennictwo za nas „w godzinę śmierci naszej”,
byśmy powie-rzyli się opiece świętego Józefa, patrona dobrej śmierci.
Co następuje zaraz po śmierci?
Zaraz po śmierci kaŜdy człowiek w swej nieśmiertelnej duszy otrzyma
wieczną odpłatę za swe czyny na podstawie sądu szczegółowego, którego dokona
Chrystus, sędzia Ŝywych i umarłych.
Jak zwycięŜona zostanie śmierć?
Wierzymy, Ŝe dusze wszystkich umierających w łasce Chrystusa zostają włączone do Ludu BoŜe-go nie podlegającego juŜ śmierci, która to defini-tywnie zostanie pokonana w dniu zmartwychwsta-nia, kiedy dusze te połączą się ze swymi
ciałami.
Co czynią dusze, które znajdują się juŜ w raju?
Wierzymy, Ŝe dusze, które gromadzą się wo-kół Jezusa i Maryi w raju, stanowią Kościół niebie-ski. Będąc w niebie, Ŝyją w wiecznej szczęśliwości i oglądają
Boga takiego, jaki jest; dusze te w róŜ-nym stopniu złączone ze świętymi i aniołami, mają udział w boskiej władzy, sprawowanej przez uwielbionego Chrystusa;
orędują stamtąd za nami i wspomagają nas, słabych, swą braterską troską.

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Wallaschek z Böblingen
i John Price Harrod IV z Böblingen - Niemcy (zap. III)
Wyjazd na pielgrzymkę do św. Anny w Oleśnie w poniedziałek o godz. 13:00
z parkingu przed kościołem
Serdeczne podziękowania składamy: firmie Merkcur i p. Henrykowi Drzymała
za transport opału do kościoła; paniom i panom: Henrykowi Drzyzga, Janowi
Kluba, Ryszardowi, Czesławowi i Barbarze Drąg, Michałowi Ściupider, Martinowi Muc za rozładunek opału oraz p. Herbertowi Świerczok za wykoszenie parkingu przy cmentarzu. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Danieli Mielcarek, p. Anieli Łucarz i p. Gerardowi Krawczyk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Długiej: Mirelę Koprek i ElŜbietę Lip oraz z ul. Chabrów: RóŜę Pawlik i Marię Kutal. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

