Porządek NaboŜeństw
od 30.08 do 06.09.2009 r.
Niedziela 30.08. XXII zwykła
7:30
Für die lebenden u. ++ aus der Pfarrgemeinde
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ rodziców, siostry, braci, syna Marcina, wnuczkę Teresę, Jana i Franciszka
++ z pokr., dobrodziejów i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00
Za + syna Patryka z ok. ur.
20:00
NaboŜeństwo z ok. przywitania pielgrzymki
Poniedziałek 31.08.
7:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc z ok. ur., ++ rodziców z obu stron, + Alfreda
Świerc i dusze w czyśćcu cierpiące
10:00
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe z ok. 50 r.
ślubu
12:00
Z podziękowaniem z ok. 50 r. ślubu pp. Agnieszki i Henryka Dyla, do Op.
BoŜej i NMP Wniebowziętej o zdrowie i dalsze bł. dla całej rodziny oraz za
wszystkich zmarłych
Wtorek 01.09. bł. Bronisławy, dz. i patronki diecezji, wsp.
8:30
O bł. BoŜe w nowym roku szkolnym i katechetycznym
18:00
……………………………………………………...
Środa 02.09.
18:00
Za + męŜa i ojca Ryszarda Niemiec z ok. ur.
Czwartek 03.09. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra K., wsp.
17:00
Godzina Święta
18:00
Za ++ rodziców Weronikę i Piotra, Jadwigę i Tomasza, siostry Marię i Edytę,
braci Jana i Wiktora oraz ++ z pokr.
Piątek 04.09. I miesiąca
7:00
…………………………………………... (Deutsch)
18:00
……………………………………………………….
Sobota 05.09. I miesiąca
8:00
Za + matkę Karolinę Radimerską, ojca Fryderyka, ciotkę Marię, 3 braci, męŜa
Pawła Smandzich, teściową Gertrudę oraz ++ z pokr.
12:00
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą w rodzinie Laski z ok. 50 r. ślubu
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót miesiąca
……………………………………………………...

Niedziela 06.09. XXIII zwykła (doŜynki)
7:30
Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum Geburtstag, ++ Eltern, Bruder,
Schwägerin u. + Vater Franz Smieskol
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
15:00
Nieszpory z udzieleniem s. chrztu świętego
18:00
Za + Ŝonę Urszulę, rodziców Jana i Elfrydę, teściów Ernesta i Gertrudę, braci
Jana i Ryszarda, szwagierkę Gerlindę oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
35(825) 30.08.2009 – 06.09.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Uchyliliście przykazania BoŜe, a trzymacie się ludzkiej tradycji”
Dobiegają końca wakacje. Od wtorku drogi do szkół znów zapełnią się uczniami: dziećmi i młodzieŜą, którzy na nowo
wyruszą na poszukiwanie wiedzy, bez której trudno wyobrazić sobie udane dorosłe
Ŝycie. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy
będą dokładać wszelkich starań, by zapewnić swym dzieciom i podopiecznym
wszystko to, co waŜne dla ich edukacji
i rozwoju.
Dzisiejsze słowo BoŜe przekazuje
nam istotną prawdę. Przypomina o tym, co
jest najwaŜniejsze w projektowaniu udanego Ŝycia. Przypomina,
Ŝe mądrość ludzka nie wystarczy, potrzebna jest przede wszystkim
mądrość BoŜa. Potrzebna jest mądrość, którą zawierają w sobie
BoŜe przykazania.
Większość z nas stara się szczerze Ŝyć według BoŜych
przykazań. Niekiedy jednak kojarzą się nam one wyłącznie z nakazami i zakazami, z czymś, co nas ogranicza. Bywa tak, Ŝe zachowujemy je, bo lękamy się Boga. On zaś pragnie, abyśmy czynili to w sposób wolny, z miłości do Niego. Prawdziwa zaś miłość
prowadzi do prawdziwego Ŝycia. Przykazania zachowywane z miłości do Boga stają się drogą do pełnego Ŝycia - Ŝycia z Bogiem
i dla Boga.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Słowo BoŜe było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeŜywane
jako źródło radości i pokoju.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie w Laosie, KambodŜy i Myanmarze wobec wielkich
trudności, z jakimi często się zmagają, nie tracili odwagi, by głosić swoim braciom Ewangelię, pokładając ufność w mocy Ducha Świętego.
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O światło, moc i radość Ducha Świętego dla uczących i nauczanych
w nowym roku szkolnym i katechetycznym
W tym miesiącu modlitwie róŜańcowej przewodniczą:
06.09.2009
13.06.2009
20.09.2009
27.09.2009

RóŜa 4
RóŜa 5
RóŜa 6
RóŜa 7

p. Hildegarda Czupała
p. Elfryda Fleger
p. Maria Baron
p. Hildegarda Klabisch

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czy chrzest pozostawia jakiś niezatarty znak?
Chrzest pozostawia w duszy niezatarty duchowy znak (tak zwany charakter), który uzdalnia ochrzczonego do sprawowania kultu chrześcijańskiego.
Z powodu tego niezniszczalnego charakteru sakramentalnego chrzest nie moŜe
być powtórzony.
Czy bez chrztu równieŜ moŜna być zbawionym?
Wszyscy, którzy oddają Ŝycie za wiarę, katechumeni oraz ci wszyscy,
którzy pod natchnieniem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga
i starają się wypełniać Jego wolę, mogą być zbawieni, nawet jeśli nie przyjęli
chrztu.
Czy chrztu moŜna udzielać równieŜ dzieciom?
Od najdawniejszych czasów chrztu udziela się dzieciom, poniewaŜ jest
on łaską i darem Boga, który nie zakłada Ŝadnych ludzkich zasług; dzieci są
chrzczone w wierze Kościoła. Pełny udział w Ŝyciu chrześcijańskim, który ma
miejsce później, prowadzi do prawdziwej wolności.
Kto moŜe udzielać chrztu?
W razie potrzeby, kaŜdy człowiek moŜe udzielić chrztu pod warunkiem,
Ŝe zamierza uczynić to, co czyni Kościół.

35/2009
Dzisiaj obchodzimy XXII niedzielę zwykłą. NaboŜeństwo z powitaniem pielgrzymów około godz. 20:00. Zapraszamy!
Dziś gościmy w nasze parafii ks. Gerharda Tyralla, misjonarza z Peru. Kolekta
przeznaczona jest na potrzeby jego misji. Bóg zapłać!

We wtorek przypada wspomnienie bł. Bronisławy, patronki naszej diecezji oraz
rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszam na Mszę św. w tej intencji. Poświęcenie przyborów szkolnych uczniów klasy I w następną niedzielę po
sumie.
W środę o godz. 17:00 spotkanie w salce rodziców i uczniów kl. III
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta. Zapraszam!
Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8:00
W sobotę nauka przedchrzcielna o godz. 16:00
W sobotę o godz. 17:00 naboŜeństwo I sobót. Zapraszam!
W następną niedzielę obchodzimy nasze parafialne doŜynki. Kolekta przeznaczona
jest na opał do kościoła i klasztoru.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Bernadetta Świerc z Kolonowskiego i Marcin Glatki z Popielowa (zap. I); Monika Bereziuk z Kolonowskiego i Marek Badura z Kolonowskiego (zap. II); Magdalena Okoń z Fosowskiego i Mariusz Zientek z Kolonowskiego (zap. III); Agnieszka Melcer
z Zawadzkiego i Mariusz Tiszler z Kolonowskiego (zap. III); Monika Kalisz ze Staniszcz Małych i Piotr Radimerski z Kolonowskiego (zap. III); Barbara Głąbik,
zd. Zaręba z Kolonowskiego i Dariusz Głąbik z Kolonowskiego (zap. III)
Serdeczne podziękowania składamy p. Henrykowi Drzyzga i Alfredowi Świerc za
pomalowanie drzwi kościoła. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny, Stadt
Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Karolowi Fiedler
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia
na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. RóŜanej: Iwonę Cierpich, Danutę
Rzepczyk, Dorotę Feliks i Jadwigę Gawlik. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

