Porządek NaboŜeństw
od 16.08.2009 do 23.08.2009 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:15
18:00

16.08. XX zwykła
Zur Gottes Barmherzigkeit für + Sohn Marcin
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za ++ Waleskę i Franciszka Czupała, syna Reinholda, Kaspra Tomala, syna Piotra
oraz ++ z pokr.
Nieszpory maryjne
Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe
z ok. 85 r. ur.

Poniedziałek 17.08. św. Jacka, prezb., głównego patrona metropolii górnośląskiej, ur.
15:00
Do Op. B., przez wstawiennictwo Niep. Serca Maryi z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze, bł. BoŜe dla pp. Urszuli i Ludwika Miksa z ok. 35 r. ślubu i 60 r.
ur. męŜa Ludwika oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
Wtorek 18.08.
18:00
Za + męŜa Krzysztofa Zajonc w r. śm., rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek,
teściów Augustyna i Martę Zajonc, Jana i Franciszkę Lisok, Hildegardę i Ludwika
Pękala, Marię i Waltra Miosga, braci Emila i Waltra Mlynek, szwagrów Franza,
Ernesta, Ewalda, Piotra i Ryszarda
Środa 19.08.
7:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Świerc, brata Leopolda, dziadków Dreja
i Świerc oraz ++ z pokr.
20:00
NaboŜeństwo z udziałem pielgrzymów XXXIII Pieszej Opolskiej Pielgrzymki
Czwartek 20.08. św. Bernarda, opata i dr K., wsp.
7:00
Msza św. z udziałem pielgrzymów XXXIII Pieszej Opolskiej Pielgrzymki
18:00
Za + matkę Katarzynę w r. śm., ojca Piotra, męŜa Tadeusza oraz ++ z rodzin Schatton i Szydłowski
Piątek 21.08. św. Piusa X, papieŜa, wsp.
18:00
Za + matkę Annę Paczyńską w 5 r. śm., jej męŜów Alfreda i Piotra, dziadków Gertrudę i Piotra Kampa , teściów Annę i Jana Krupka, ++ z pokr. Paczyński, Skorupa,
Kampa, Ziaja, Lepka, Joniec oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 22.08. NM Panny, Królowej, wsp.
8:00
Za + matkę ElŜbietę Leja w r. ur., ojca Pawła, wujka Józefa oraz ++ z pokr.
15:00
1. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla p. RóŜy Smieskol z ok.. 80 r. ur.
oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków
2. Do Op. B. przez wst. Niep. Serca Maryi z podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalsze, zdrowie w rodzinie dla p. Heleny Mańka z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinie córki
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Do Anioła StróŜa o opiekę BoŜą dla Aleksandry Marii Hornik z ok.. 1 r. ur.

Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:15
18:00

23.08. XXI zwykła
……………………………….. (Deutsch)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za + matkę Emilię Jarzombek w m-c po śmierci
Nieszpory maryjne
Za + męŜa Gerharda Garbas, jego rodziców, brata Jana, 2 ciotki, ojca Koźlik, jego
rodziców, brata Rudolfa, szwagierkę Emilię, rodziców Jana i Zofię Obstój, brata
Norberta i dusze w czyśćcu cierpiące

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Eucharystia wymaga przemiany Ŝycia

„Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem, a krew moja
jest prawdziwym napojem. Kto spoŜywa
moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie
a ja w nim. Jak mnie
posłał Ŝyjący Ojciec,
a ja Ŝyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spoŜywa, będzie Ŝył przeze mnie.” Dopiero podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus ustanowił Eucharystię, uczniowie zrozumieli całą doniosłość tych
słów. Eucharystia to przemiana ziemskiego Ŝycia w pełnię Ŝycia
BoŜego. W niej przyjmujemy Jego Ŝyciodajną krew i spoŜywamy
Jego ciało, aby mieć Ŝycie BoŜe. Celebrować więc Eucharystię,
uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować Eucharystię, mogą jedynie ci, którzy poprzez chrzest zostali zanuŜeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ich udział w Eucharystii zaleŜy teŜ i od
tego, czy są gotowi do wyzwolenia się z grzechu, zwłaszcza
z egoizmu, czy są gotowi do ponoszenia ofiar dla innych, świadczenia im pomocy, słuŜenia sobie nawzajem (Jezus uniŜył się i
umył uczniom nogi w czasie Ostatniej Wieczerzy). Eucharystia
zakłada więc przemianę międzyludzkich relacji, ludzkich postaw,
sumień i serc.

PARAFIALNY CARITAS DZIĘKUJE…
Z dniem 30.07. br. zakończono program dla dzieci „Wakacje z Bogiem”,
który był prowadzony przez 5 tygodni w środy i w czwartki (środy zajęcia w salce
i w ogrodzie, czwartki wycieczki). W programie udział wzięło od 52 do 35 dzieci.
Dzięki staraniom naszych pań uzyskano fundusze ze Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich na 4 wycieczki (2 dla dorosłych i 2 dla dzieci). Urząd
Miasta i Gminy w Kolonowskiem pokrył koszty transportu 3 kolejnych wycieczek.
W imieniu dzieci i ich rodziców zarząd parafialnego CARITAS składa serdeczne podziękowania swoim członkom i wolontariuszom za poświęcony czas
i niemały trud do przygotowania i prowadzenia zajęć i wycieczek. Dziękujemy
więc paniom: które napisały projekt (p. Krystynie Koziołek i p. Alinie Sandorskiej); które organizowały i prowadziły zajęcia i wycieczki (p. Marii Poloczek,
p. Sabinie Owsiak, p. Halinie Stasiak i p. Ewie Lenart); wolontariuszkom (Judycie,
Karolinie, Patrycji, Ewelinie, Oli, Patrycji i Sandrze); z kuchni za smaczne śniadania (p. Rosildzie Pawlik, p. Elfrydzie Fleger, p. Gizeli Zajonc i p. Ingebordze
Muc). Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich, UMiG w
Kolonowskiem, Bankowi Spółdzielczemu oraz paniom, które piekły ciasta.
Gorące podziękowania kierujemy równieŜ pod adresem pań, które pracowały przy wydawaniu Ŝywnośći z ABR: Elfrydzie Fleger, Sabinie Muc, Marii Drzyzga, Rosildzie Pawlik oraz młodzieŜy i dorosłym, którzy pomagali przy wyładowaniu Ŝywności. Wszystkim serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co stanie się z tymi, którzy umierają nie całkiem oczyszczeni z grzechów?
Ci, którzy umierają w stanie łaski i w przyjaźni z Bogiem, ale nie są do
końca oczyszczeni z grzechów, choć maja pewność własnego zbawienia, poddani
będą po śmierci oczyszczeniu z win w celu osiągnięcia świętości, która jest niezbędna by wejść do radości BoŜej.
Co Kościół czyni dla tych dusz?
Na mocy „obcowania świętych” Kościół poleca miłosierdziu BoŜemu
dusze z czyśćca, spieszy im z pomocą, szczególnie poprzez Ofiarę Eucharystyczną.
Czy Kościół naucza takŜe o piekle?
Idąc za przykładem Chrystusa, który mówi o „wiecznym ogniu”, Kościół
przestrzega wiernych przed smutnym i bolesnym stanem śmierci wiecznej, nazywanym takŜe piekłem.
Na czym polega największa kara, jaką jest piekło?
Największa kara, jaką jest piekło, polega na wiecznym oddzieleniu od
Boga: albowiem jedynie w Bogu człowiek moŜe mieć Ŝycie i szczęście wieczne –
do tego został stworzony, i do tego dąŜy.
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Dzisiaj obchodzimy XX niedzielę zwykłą. Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta dzisiejsza (ostatnia) przeznaczona jest na remont dachu naszego kościoła. Bóg zapłać!
W poniedziałek wyrusza Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Pielgrzymi strumienia nyskiego będą nocowali w naszej parafii w środę (19.08).
Bardzo proszę o zgłaszanie miejsc noclegowych na parkingu przed kościołem
i zapraszam na wspólne naboŜeństwa.
W poniedziałek przypada ur. św. Jacka, prezbitera, patrona metropolii górnośląskiej. W niedzielę o godz. 11:00 uroczysta suma odpustowa na placu przed
Sanktuarium w Kamieniu Śląskim
XXX pielgrzymka na Górę św. Anny wyrusza w piątek (28.08.). Zapisy
w zakrystii!(ostatni tydzień zapisów)
Jak co roku będzie autobus dla pielgrzymów dojeŜdŜających w sobotę. Zapisy u p. Baron, tel. 077/ 463 18 13!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Magdalena Okoń z Fosowskiego i Mariusz Zientek z Kolonowskiego (zap. I), Agnieszka
Melcer z Zawadzkiego i Mariusz Tiszler z Kolonowskiego (zap. I),
Monika Kalisz ze Staniszcz Małych i Piotr Radimerski z Kolonowskiego (zap. I), Barbara Głąbik, zd. Zaręba z Kolonowskiego i Dariusz
Głąbik z Kolonowskiego (zap. I)
Serdeczne podziękowania za prace porządkowe przy kościele składamy panom: Janowi Wałaszek, Henrykowi Drzyzga, Józefowi Kulik, Edwardowi
Obst, Janowi Romańczuk, Kamilowi Glegoła, Mariuszowi Rolik, Marcinowi
Rozik oraz Rudolfowi Krupka. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Kalendarz Parafialny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p.Czesławowi
Mielczarek, p. Franciszce Puzik, p. Leonardzie Dudarewicz, p. Józefowi Drzymała oraz p. Irmgardzie Wiora składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej: Annę Tymich,
Marię Radimerską, Katarzynę Wacławczyk i Renatę Bonk. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

