Porządek NaboŜeństw
od 02.08.2009 do 09.08.2009 r.
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
Poniedziałek 03.08.
11:00
Msza św. ślubna: Dominiki Swoboda i Piotra Leja
18:00
Za ++ rodziców Anastazję i Czesława, Gertrudę i Jana, ciotkę Marię oraz za ++
z pokr.
Wtorek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezb., wsp.
18:00
Za + matkę Gertrudę Sprancel w 4 r. śm., jej męŜa Waltra, rodziców i rodzeństwo z obu stron, rodziców Emanuela i Martę Ziaja oraz ++ z pokr.
Środa 05.08.
7:00
……………………………………………...
Czwartek 06.08. Przemienienie Pańskie, św.
7:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian ku czci Najświętszego Sakramentu
18:00
Za + Urszulę Koprek od VI RóŜy RóŜańcowej
Piątek 07.08. I miesiąca
7:00
Für ++ Eltern Franciszka u. Teodor, ++ Schwester Maria, Agnieszka, Anna
u. Helena, Schwägerin, 2 Schwäger, alle ++ aus der Verwandtschaft u. alle armen Seelen im Fegefeuer
18:00
Za + Henryka Swoboda oraz za ++ z pokr. Swoboda i Leja
Sobota 08.08. św. Dominika, prezb., wsp.
8:00
Do Op. B. i Niepokalanego Serca NM Panny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę BoŜą dla p. Edyty Bok oraz za + męŜa Józefa i rodziców
15:00
Do Niepokalanego Serca NM Panny, Opatrzności BoŜej z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i opiekę BoŜą dla p. Marii Kruk z ok. 50 r. ur.
oraz o bł. BoŜe w rodzinie i w rodzinach dzieci
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, męŜa Reinholda, teściów Waleskę
i Franciszka Czupałą, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana oraz ++ z pokr. Ozimek,
Walaszek i Czupała

Niedziela 09.08. XIX zwykła
7:30
Für + Vater Alfred Kampa anlässlich des ersten Monats nach dem Tode
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
O zdrowie, bł. i opiekę BoŜą dla zawodników, działaczy klubu sportowego Unia
Kolonowskie i ich rodzin oraz o radość wieczną dla ++ piłkarzy
17:15
Nieszpory
18:00
Za + Józefa Bartnik, długoletniego prezesa OSP Kolonowskie i nadleśniczego
w 25 r. jego śm. oraz za ++ straŜaków z OSP Kolonowskie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
31(821) 02.08.2009 – 09.08.2009
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie,
ale o ten który trwa na wieki”
W Liturgii Słowa dzisiejszej niedzieli znajdujemy bardzo wymowne słowa Chrystusa, które moŜna zamknąć
w twierdzeniu „Nie samym chlebem Ŝyje
człowiek”. Jedną z wielkich postaci wśród
chrześcijan wnoszących nową treść w myślenie o Ŝyciu społecznym jest św. Benedykt. Jego reguła ze słynnym: „Módl się
i pracuj” wyprzedziła epokę. Praca dzięki
niemu zyskała nową jakość. Dla katolika
okazała się nie tyle jedną z moŜliwości, co
wręcz powinnością.
Niektórzy próbują tę myśl zniekształcić, wskazując na obowiązek
przeobraŜania świata przez pracę albo kontemplowania w nim Boga przez
modlitwę. Tymczasem w regule benedyktyńskiej najwaŜniejszy wydaje się
spójnik „i”. Wskazuje na integralne traktowanie ludzkiego Ŝycia. „Nie samym chlebem Ŝyje człowiek”. To Chrystusowe przypomnienie ukazuje
właściwe proporcje. Akcenty przesuwa z pracy na modlitwę. Nie po to, by
bardziej się modlić, a mniej pracować. Po to, by robić jedno, a nie zapominać o drugim.
KaŜdy człowiek najlepiej rozwija się wtedy, gdy zmiany dokonują
się integralnie. Kościół daje wiele okazji do formowania sumienia. Wakacje sprzyjają rekolekcjom czy dniom skupienia. Warto sobie postawić pytanie nie tylko o odpoczynek czy modlitwę, ale takŜe o wysiłek w formowaniu swojej wiary. Jednocząca się Europa zapomina o duszy. Mówiąc o rozwoju, wielcy tego świata najczęściej podkreślają jedynie materialny aspekt.
Tymczasem, zgodnie z myślą wielu współczesnych socjologów, inwestowanie w duchową sferę pozytywnie wpływa na materialną stronę ludzkiego
Ŝycia…
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Porządek Adoracji

Dzisiaj obchodzimy XVIII niedzielę zwykłą. Nieszpory
o godz. 17:15. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WSD
i Kurię Biskupią. Bóg zapłać!
Ofiary na misje ku czci św. Krzysztofa wyniosły 1.458,00 zł.
Bóg zapłać!
Zapraszam na Adorację Najświętszego
w czwartek od godz. 8:00 do 18:00.

Przyjdźcie do Mnie
wszyscy...

Sakramentu

Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8:00
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika
Duk z Jaryszowa i Andrzej Klysek z Kolonowskiego
(zap. I), Monika Majer z Jaryszowa i Mariusz Nocoń
z Kolonowskiego (zap. I) oraz Alicja Piechaczek
z RoŜniątowa i Adam KałuŜa z Kolonowskiego
(zap.I)

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

ul. Opolska
ul. Leśna i Kościuszki
ul. Prosta, Krzywa, Nowa i Kolejowa
ul Ks. Czerwionki
ul. Haraszowskie
DFK
Stare i Nowe Osiedle, ul. 1 Maja
i Szkolna
Rodzina RóŜańcowa
Pozostali
Adoracja wspólna i błogosławieństwo

Caritas informuje, Ŝe Ŝywność dostarczonoa z ABR będzie
wydawana w czwartek i piątek (6 i 7 sierpnia) w salce parafialnej. Szczegółowe informacje na drzwiach salki parafialnej!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie
p. Edycie Bok składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów:
Annę Muc, Krystynę Spałek, Joannę Spałek i Teresę Nowicką.
Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

