Porządek NaboŜeństw
od 23.08 do 30.08.2009 r.
Niedziela 23.08. XXI zwykła
7:30 Für ++ Eltern Rochus u. Maria, + Ehemann Hubert u. seine Eltern
Karol u. Gertruda, + Vater Wilhelm, + Bruder u. seine Ehefrau
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + matkę Emilię Jarzombek w m-c po śmierci
17:15 Nieszpory maryjne
18:00 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
Poniedziałek 24.08. św. Bartłomieja, apostoła, św.
18:00 Za + męŜa i ojca Marcina Ploch w m-c po śmierci
Wtorek 25.08.
18:00 Za + Emilię Jarzombek (od sąsiadów)
Środa 26.08. NM Panny Częstochowskiej, ur.
18:00 Za + Marcina Ploch (od sąsiadów)
Czwartek 27.08. św. Moniki, wsp.
18:00 Za + matkę w r. śm., + ojca, brata, teścia oraz wszystkich ++ z pokr.
Piątek 28.08. św. Augustyna, bpa i dra K. , wsp.
8:00 W intencji pielgrzymów XXX Pieszej Pielgrzymki na Górę św. Anny
Sobota 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
8:00 Za + Ŝonę i matkę Urszulę w 10 r. śm., ++ rodziców, teściów, szwagra oraz ++ z pokr.
15:00 Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i bł. BoŜe z ok.. 50 r. ur. p. Teresy Krupka oraz o bł. BoŜe
dla męŜa i dzieci
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + Pawła Czaja, jego rodziców Czesława i Reginę Rakowskich
oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 30.08. XXII zwykła
7:30 …………………………………………... (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za ++ rodziców, siostry, braci, syna Marcina, szwagrów Jana i Franciszka, ++ z pokr., dobrodziejów i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Za + syna Patryka z ok. ur.
20:30 NaboŜeństwo z ok. przywitania pielgrzymki

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
34(824) 23.08.2009 – 30.08.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
14 sierpnia br. z radością przyjęliśmy wiadomość
o nominacji przez Ojca Świętego Benedykta XVI nowego Biskupa Opolskiego, ks. profesora Andrzeja Czaja.
Trwając w radosnej wdzięczności za wieloletnią posługę pasterską Księdza Arcybiskupa Alfonsa Nossola,
chcemy jako diecezja w rozpoczynającym się dzisiaj
tygodniu przyjąć nowego Pasterza, uczestnicząc jak najliczniej lub towarzysząc duchowo w uroczystościach
konsekracyjnych i ingresie Biskupa Nominata do Katedry w Opolu, które odbędą się w najbliŜszą sobotę,
29 sierpnia 2009 roku o godz. 10.00. Głównym konsekratorem będzie abp Alfons Nossol, a współkonsekratorami - metropolita katowicki abp Damian Zimoń i biskup gliwicki Jan Wieczorek.
Ingres to nic innego jak uroczyste objęcie władzy
przez Biskupa Ordynariusza. Ma charakter religijny
i społeczny. Jest teŜ czynnikiem dynamizującym Ŝycie Kościoła lokalnego.
Prawo kanoniczne zaleca, aby objęcie diecezji przez Biskupa zostało złączone z czynnością liturgiczną w kościele katedralnym w obecności duchowieństwa i ludu. Tak więc cała diecezja: kapłani diecezjalni i zakonni,
siostry ze swoich zgromadzeń i wierni świeccy przyjmują z radością nowego Pasterza.
Zawołanie biskupie naszego nowego ordynariusza zostało zaczerpnięte
z II modlitwy eucharystycznej. Słowa ,,Trwać przed Tobą i Tobie słuŜyć"
nawiązują do wezwania papieŜa Benedykta XVI, aby modlitwa i kontemplacja poprzedzały działalność, zwłaszcza duchownych. Odpowiadając na
to wezwanie otoczmy przyszłą posługę naszego Pasterza, zwłaszcza
w dniach poprzedzających sakrę biskupią i w dniu jej przyjęcia, serdeczną
modlitwą przed Panem.

Dłoń
Pewien człowiek, który przeŜył operację na otwartym sercu, opowiadał swoje
przeŜycia.
Dzień przed interwencją chirurgiczną do sali weszła piękna pielęgniarka. Ujęła
jego dłoń, uścisnęła, a następnie poleciła, aby odwzajemnił jej uścisk.
– Niech pan posłucha – rzekła kobieta – podczas jutrzejszej operacji zostanie
pan oddzielony od swego serca i podtrzymywany przy Ŝyciu wyłącznie przez maszyny Gdy pańskie serce będzie juŜ całkowicie zoperowane i zabieg dobiegnie końca, odzyska pan świadomość i obudzi się w sali reanimacyjnej. NaleŜy wówczas
pozostać w bezruchu jeszcze przez sześć godzin. Mogłoby się zdarzyć, Ŝe nie da pan
rady wykonać Ŝadnego ruchu, wydobyć głosu, czy moŜe nawet otworzyć oczu, ale
odzyska pan świadomość; będzie pan słyszał i rozumiał wszystko, co się będzie
wokół działo. Przez te sześć godzin pozostanę u pańskiego boku i będę trzymała
pańską dłoń, tak jak to robię teraz. Zostanę przy panu tak długo, aŜ całkowicie powróci pan do siebie. Nawet jeśli poczułby się pan bezbronny, czując moją dłoń będzie pan wiedział, Ŝe pana nie opuściłam.
– Stało się dokładnie tak, jak uprzedzała pielęgniarka – opowiadał człowiek. – Obudziłem się i nie byłem w stanie nic zrobić. Mogłem jednak czuć dłoń, która ściskała
moją przez całe godziny, i na tym właśnie polegała róŜnica.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Ile mamy sakramentów Kościoła?
Jest siedem ustanowionych przez Jezusa Chrystusa sakramentów Kościoła (lub
Nowego Prawa): chrzest, bierzmowanie. Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małŜeństwo.
W jaki sposób dokonuje się inicjacja chrześcijańska ?
Inicjacja chrześcijańska realizuje się poprzez trzy sakramenty: chrzest, który
jest początkiem nowego Ŝycia; bierzmowanie, które je wzmacnia; Eucharystię, która
chrześcijanina karmi Ciałem i Krwią Pańską, by go ostatecznie przemienić
w Chrystusa.
Dlaczego chrzest jest waŜny?
PoniewaŜ chrzest to narodziny do nowego Ŝycia w Chrystusie. Stosownie do
woli Pana, chrzest jest konieczny do zbawienia, tak samo jak Kościół, do którego
chrzest wprowadza.
Jakie owoce przynosi chrzest?
Owocem chrztu lub łaska chrztu jest bardzo bogata rzeczywistość, na którą
składa się: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych, czemu towarzyszy udzielenie daru nowego Ŝycia, dzięki któremu człowiek
staje się adoptowanym dzieckiem Ojca, cząstką Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. W ten sposób ochrzczony zostaje włączony do Kościoła, Ciała Chrystusa,
i dopuszczony do uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa.
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Dzisiaj obchodzimy XXI niedzielę zwykłą. Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta przeznaczona na remont dachu naszego kościoła wyniosła 6.915,52 zł
i 264,00 €. Bóg zapłać!
W środę przypada uroczystość NM Panny Częstochowskiej
XXX pielgrzymka na Górę św. Anny wyrusza w piątek (28.08.) po Mszy św.
o godz. 8:00.
Autobus dla pielgrzymów dojeŜdŜających w sobotę wyrusza o godz. 7:00 z parkingu koło kościoła.
Spowiedź św.:

dzieci 27.08. 16:00 - 18:00
młodzieŜ 29.08. 16:00 - 18:00

Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony zostanie odprawiona w niedzielę
06. 09. br. (pierwsza niedziela września)
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Bereziuk
z Kolonowskiego i Marek Badura z Kolonowskiego (zap. I); Magdalena
Okoń z Fosowskiego i Mariusz Zientek z Kolonowskiego (zap. II);
Agnieszka Melcer z Zawadzkiego i Mariusz Tiszler z Kolonowskiego
(zap. II); Monika Kalisz ze Staniszcz Małych i Piotr Radimerski z Kolonowskiego (zap. II); Barbara Głąbik, zd. Zaręba z Kolonowskiego i Dariusz Głąbik z Kolonowskiego (zap. II)
Serdeczne podziękowania składamy firmie „Mipodrex” p. Dominiki Buraczyńskiej i Edwarda Michalaka za zakup 40 worków kory drzewnej; p. Marianowi
Paulowi Schmandrze i Firmie „Mercur” za ofiarę na remont dachu; ZGKiM
w Kolonowskiem za uporządkowanie parkingu i wywóz śmieci po pielgrzymach
oraz Martinowi Muc i Michałowi Ściupider za pomoc w przygotowaniu salki dla
pielgrzymów. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Kalendarz Parafialny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. RóŜy Smieskol
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej: Barbarę Bonk
oraz z ul. RóŜanej: BoŜenę Konieczko, Justynę Czupała i Cecylię Gajdos. Bóg
zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

