Porządek NaboŜeństw
od 28.02. do 07.03.2010 r.
Niedziela 28.02. II Wielkiego Postu
7:30
Für die lebenden u. ++ aus unsere Pfarrgemeinde
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Za + RóŜę Smieskol (od 11 RóŜy RóŜańcowej)
2. W pewnej intencji
17:00
NaboŜeństwo KrzyŜa Misyjnego
18:00
Za + męŜa i ojca Konrada Famuła w 4 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz
++ z rodzeństwa z obu stron
Poniedziałek 01.03.
7:00 ………………………………………………….
Wtorek 02.03.
17:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. BoŜe w int. p. Marii Nowak z ok. 75 r. ur. oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków
Środa 03.03.
17:00
Za ++ rodziców Joannę i Pawła Wałaszek, Marię i Karola Kazior, brata Heinza,
zięcia Gintra, bratową Renatę oraz ++ z rodzin Wałaszek i Kazior (Msza św.
szkolna)
Czwartek 04.03. św. Kazimierza, Królewicza, św.
16:00
Godzina Święta
17:00
Za + Joachima, jego rodziców Wiktorię i Albina, teściów Anastazję i Józefa,
++ 2 braci, szwagra oraz ++ z pokr. z obu stron
Piątek 05.03. I Miesiąca
7:00
……………………………………….(Deutsch)
17:00
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z zaleckami
18:00
Za + męŜa i ojca Waldemara w 11 r. śm. oraz + babacię Mariannę (Msza św.
młodzieŜowa)
Sobota 06.03. I Miesiąca
8:00
Za + siostrę Magdalenę w r. śm., rodziców Zofię i Stanisława, męŜa Norberta,
szwagrów Teodora, Józefa i Rudolfa oraz ++ dziadków
17:00
18:00

NaboŜeństwo wynagradzające I Sobót Miesiąca
………………………………………………….

Niedziela 07.03. III Wielkiego Postu
7:30
……………………………………….(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
………………………………………………….
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + męŜa i ojca Piotra Chudy w 10 r. śm., ++ rodziców z obu stron, siostrę Stanisławę, braci Antoniego i Franciszka, matkę chrzestną Marię oraz o bł. BoŜe
w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
09(851) 28.02.2010 – 07.03.2010

„Mistrzu, dobrze Ŝe tu jesteśmy…”
MoŜna patrzeć i nie widzieć, moŜna
słuchać i nie słyszeć, moŜna słyszeć i widzieć, a mimo to być głuchym i ślepym
wewnętrznie na to, co się widzi i słyszy.
Podobnie bywa i dziś w przypadku wielu
chrześcijan, którzy dostrzegają cuda BoŜej
łaski w swoim Ŝyciu, którzy słuchają
z uwagą słów Boga, ale pozostają wobec
nich obojętni.
Podobnie było z Apostołami: Piotrem, Jakubem i Janem, którzy byli przecieŜ świadkami niezwykłego wydarzenia, widzieli i słyszeli, a przecieŜ nie zrozumieli i nie rozumieli jeszcze bardzo długo. "Dobrze, Ŝe tu jesteśmy ..." - mówi Piotr w zachwycie. "Zostańmy tutaj, bo tak nam
tu dobrze". JakŜe wielu chrześcijan dzisiejszych szuka w religii
tylko takich właśnie zachwytów i uniesień?Ale kiedy przychodzą chwile próby ich wiary, kiedy trzeba zdać egzamin moralny
z głębokości tego, w co wierzą, to tak szybko zapominają o zachwytach i są zdziwieni, uciekają, odchodzą.
Warto wykorzystać chwile Wielkiego Postu na rozwaŜanie słów Ojca z góry Przemieniania: „to jest mój Syn wybrany,
Jego słuchajcie”. Nie tylko zachwycajmy się Jego słowami, ale
tych słów słuchajmy i naukę z nich wypływającą czyńmy treścią naszego chrześcijańskiego Ŝycia. Modlitwą, jałmuŜną
i postem zdawajmy na co dzień egzamin z naszego zawierzenia
Bogu…

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwości
i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza najbiedniejszych
PAIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
Z podziękowaniem dobremu Bogu za dar Misji Parafialnych oraz by ich duchowe
owoce przemieniały nas, nasze rodziny i nasze otoczenie
Plan przewodniczenia modlitwie róŜańcowej
07.03
14.03
21.03
28.03

RóŜa 9
RóŜa 10
RóŜa 11
RóŜa 12

p. Maria Kruk
p. Rosilda Pawlik
p. Krystyna Swoboda
p. Manfred Ullmann

09/2010

Dzisiaj II niedzielę Wielkiego Postu, a zarazem ostatni dzień naszych misji parafialnych. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na
potrzeby Seminarium i Misji oo. Franciszkanów jako wyraz naszej
wdzięczności dla o. Cherubina przewodnika naszych duchowych ćwiczeń.
O. Cherubinowi składamy serdeczny Bóg zapłać!
Przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy
„Ad Gentes”. Bóg zapłać!
Zapraszamy na specjalne naboŜeństwo KrzyŜa Misyjnego o godz. 17:00.
Kolekta z ubiegłej niedzieli na remont dachu wyniosła 5.426,88 zł
i 1,20 €. Bóg zapłać!
W czwartek o godz. 16:00 Godzina Święta. Zapraszamy do modlitwy
o powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co to są cnoty?
Cnoty są to trwałe i niezmienne umiejętności czynienia dobra, a dokładniej – stałe
umiejętności rozumu i woli, które regulują nasze uczynki, porządkują nasze namiętności, nadają kierunek naszemu postępowaniu, aby było zgodne z rozumem i wiarą. MoŜna wyróŜnić cztery cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, wstrzemięźliwość.
Co to jest roztropność?
Roztropność jest cnotą, która wspiera nasz rozum praktyczny w określaniu –
w kaŜdych okolicznościach – tego, co naprawdę dla nas jest dobre, i wybieraniu najbardziej właściwych środków, prowadzących do osiągnięcia tego dobra.
Co to jest sprawiedliwość?
Sprawiedliwość jest cnotą polegającą na silnym i stałym usposobieniu oddawania
Bogu i bliźniemu tego, co im się naleŜy.
Co to jest męstwo?
Męstwo jest cnotą, która w trudnościach daje człowiekowi siłę i wytrwałość
w poszukiwaniu dobra.
Co to jest wstrzemięźliwość?
Wstrzemięźliwość jest cnotą, która ogranicza oddziaływanie przyjemności zmysłowych na człowieka i pomaga zachować równowagę w korzystaniu z dóbr stworzonych.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zaprasza wszystkich mieszkańców
gminy Kolonowskie na wyjazd do Filharmonii Opolskiej
w dniu 26.03.2010r. na KONCERT SYMFONICZNY: W programie
muzyka S. Rachmaninowa. (bilety: normalny 25zł, ulgowy 18zł)
Zapisy i pytania tel. (077) 4611 140 (w. 22) Obst Anna
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny oraz Droga do nieba
W Gościu Niedzielnym dzisiaj m.in.:
* Poruszająca rozmowa z matką ks. Jerzego Popiełuszki
* Płytka z programem rozliczenia PIT za rok 2009, który przekaŜe
1% podatku na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, oraz teksty
o stypendystach tejŜe Fundacji
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Nowak i p. ElŜbiecie Kaszuba składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej: Teresę
Burda, Cecylię Niestrój, Joannę Niestrój i Erykę Zmudzik. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

