Porządek NaboŜeństw
od 21.03. do 28.03.2010 r.
Niedziela 21.03. V Wielkiego Postu
7:30
Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gesundheit, Gottes Segen für Herrn Ewald Czupała zum 70. Geburtstag u. um Gottes Segen u. Gesundheit in der Familie des Sohnes
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + RóŜę Smieskol (od sąsiadów)
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + matkę ElŜbietę Dyllong w 16 r. śm., Mikołaja Dyllong, brata Helmuta, dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder, ++ Walentego i Ewę Dylla
oraz ++ z pokr. z obu stron
Poniedziałek 22.03.
7:00
Za + Elfrydę Koprek (od 11 RóŜy RóŜańcowej)
Wtorek 23.03.
17:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i pomyślne zdanie egzaminu
Środa 24.03.
17:00
Za ++ rodziców Pawła i Marię Świerc, teściów ElŜbietę i Piotra Feliks, męŜa Jerzego, brata Georga, siostrę Elfrydę, szwagierki Helenę i Krystynę, szwagrów Michała, Wilhelma i Zygfryda, bratanków Józefa i Rudolfa, Ditmara Bulik oraz dusze
w czyśćcu cierpiące (Msza św. szkolna)
Czwartek 25.03. Zwiastowanie Pańskie, ur.
17:00
Za Ŝyjących i ++ członków Rodziny RóŜańcowej w Kolonowskiem
Piątek 26.03.
17:00
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z zaleckami
18:00
Za + syna Marcina z ok. ur., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 27.03.
8:00
Za ++ rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, brata Alfreda, ciotkę Marię,
szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. z obu stron
15:00
Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. 80 r. ur.
p. Eryka Stryczek
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Henryka Swoboda w r. śm.

Niedziela 28.03. Palmowa, czyli Męki Pańskiej
7:30
Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz zum Todestag, vermissten Vater Józef
Steinert, + Mutter Paulina, ++ Eltern Paweł u. Franciszka Kosytorz, Enkel Paweł
Bronek, Bruder Gerhard, Schwager Józef Leja, S. Maria Rogera, Beata Leja, Wiktor Muc u. ++ Großeltern Kosytorz, Steinert u. Drzymalla
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
15:00
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na Regolowcu
18:00
Za + matkę Elfrydę Koprek w m-c po śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
12(854) 21.03.2010 – 28.03.2010

„Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamień”
Wydaje się, Ŝe wielu ludziom trudno
Ŝyć bez osądzania innych. Wypowiadanie
zdań o bliźnich z jednej strony nie moŜe
dziwić. Człowiek Ŝyje wśród ludzi, widzi,
słyszy, zestawia informacje i wypowiada
się. Wprawdzie ktoś kiedyś zauwaŜył, Ŝe
ludzie mali mówią o bliźnich, średni
o wydarzeniach, a wielcy o problemach,
ale takiego spostrzeŜenia nie sposób traktować dosłownie.
Czas Wielkiego Postu motywuje nas
jednak do tego, byśmy spojrzeli krytycznie na naszą zdolność osądzania innych, tak jak krytycznie ocenił Chrystus tę zdolność u faryzeuszów i uczonych w Piśmie. W wyznaniu wiary kaŜdej niedzieli mówimy: "Przyjdzie sądzić Ŝywych i umarłych". Sąd nad
ludźmi Ojciec przekazał Jezusowi (J 5,27). Osądzanie ludzi przysługuje Bogu, naszemu Panu - kto zatem osądza kogoś, ten dokonuje czegoś, co Bogu zastrzeŜone.
ZbliŜa się Wielkanoc. Niewiele juŜ czasu na wielkopostną
przemianę, na nawrócenie. Wykorzystajmy go raczej na osądzenie
siebie, na dobre przygotowanie się i przeŜycie wielkanocnej spowiedzi, na głębsze zrozumienie słów Chrystusa: „Kto z Was jest
bez grzechu...?” Oby ta refleksja i związane z nią postanowienia
zaowocowały pomnoŜoną przez wielkość naszej skruchy radością
Wielkanocnego Poranka.

12/2010

Profesor i przewoźnik
Pewnego dnia jeden z najsławniejszych profesorów uniwersytetu, kandydat do
nagrody Nobla, dotarł nad brzeg jeziora.
Poprosił przewoźnika, by wziął go do swej łodzi na przejaŜdŜkę po jeziorze.
Dobry człowiek zgodził się. Gdy byli juŜ daleko od brzegu, profesor zaczął go wypytywać. Znasz historię?
- Nie!
A więc jedna czwarta twego Ŝycia stracona. Znasz astronomię?
Nie.
A więc dwie czwarte twego Ŝycia poszły na marne. Znasz filozofię?
Nie.
- A więc trzy czwarte twego Ŝycia są stracone.
Nagle niespodziewanie zaczęła szaleć okropna burza. Łódka na środku jeziora
kołysała się jak łupinka orzecha. Przewoźnik, przekrzykując ryk wiatru, zapytał profesora:
Umie pan pływać?
Nie – odpowiedział profesor.
A zatem całe pana Ŝycie jest stracone...
Jest wiele dróg, zazwyczaj bardzo pięknych i pociągających, które prowadzą do
śmierci. Jedna jedyna droga jest drogą Ŝycia. To droga BoŜa. Nie trać nigdy z oczu
tego, co jest rzeczywiście najwaŜniejsze.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jaki jest podstawowy podział grzechów?
Według podstawowego podziału grzechy dzielą się na śmiertelne (cięŜkie)
i powszednie (lekkie).

Dzisiaj obchodzimy V niedzielę Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie śale.
Kolekta z ub. niedzieli wyniosła 1290 zł i 1,15 €, a jałmuŜna wielkopostna 607,04 zł. Bóg zapłać!
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na dalszy remont dachów.
W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy Dzień Świętości śycia.
Zaprasza się młodzieŜ na spotkanie do Kluczborka do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w piątek (26.03.) o godz. 17:00. Uczestnicy przynoszą ze sobą palmy.
W piątek naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wypominkami o godz. 17:00. Zapraszam!
Poświęcenie palm w następną niedzielę przed Mszą św. o godz. 10:00 przed figurą MB Fatimskiej.
W następną niedzielę Rodzina Kolpinga zaprasza na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na Regolowcu o godz. 15:00.
Kolekta następnej niedzieli przeznaczona jest na kwiaty do BoŜego Grobu i kwiaty na ołtarz
w ciągu całego roku.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Anna Meinel z Kolonowskiego i Adrian Garbas ze Staniszcz Wielkich (zap. II)
„Pomoc dla Kokotka”. Potrzebne są: koce, pościel, kołdry, ubrania, art. chemiczne, spoŜywcze,
higieniczne i gospodarstwa domowego, pampersy, talerze, kubki, garnki, itp. Przynosić do salki
w: środę i piątek w godz. 16:15-17:00.
Organizuje Rada Rodziców Klasy II szkoły podstawowej.
BĄDŹMY RAZEM! 1/POKL/7.3/2009
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zaprasza na spotkania:
23.03.2010 „Jak zrobić dekoracje na stół wielkanocny” godz. 17:30 UMiG sala nr 11 prowadząca
p. Barbara Libera - bezpłatne
25.03.2010 „Kroszonka- jak się to robi?” godz. 17:00 UMiG sala nr 11 prowadząca p. BoŜena
Konieczko - bezpłatne
26.03.2010 Wyjazd do filharmonii w Opolu 17:30 (Bilety: 18zł ulgowy, 25zł normalny)
27.03.2010 Nordic Walking (marsz z kijkami) godz. 15:30 Stadion Unii Kolonowskie- bezpłatne

Kiedy popełniamy grzech śmiertelny?
Grzech śmiertelny popełniamy wtedy, gdy świa-domie, czyli przy udziale rozumu i woli, w waŜnej sprawie sprzeciwiamy się prawu BoŜemu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ZAPISY I PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ POD NR TEL 77/4611140 WEW. 22
OSOBA DO KONTAKTU OBST ANNA

Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?
Skutkiem grzechu śmiertelnego jest utrata łaski uświęcającej, wykluczenie
z Królestwa BoŜego oraz wieczna śmierć w piekle.

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico i Droga do nieba

Kiedy popełniamy grzech powszedni?
Grzech powszedni to nieprzestrzeganie obowią-zujących norm prawa moralnego w odniesieniu do rzeczy mniej waŜnej, nieprzestrzeganie prawa moralnego
w rzeczy waŜnej gdy się jednak nie ma świadomości, Ŝe to rzecz waŜna, lub nie w
pełni wyraŜa na to zgodę.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Erykowi Stryczek składamy jak
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej: Krystynę Miemiec, Annę Klysek, Brygidę Mrocheń, GraŜynę Bernais, Monikę Kania i Dorotę Malcher. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

