Porządek NaboŜeństw
od 02.05. do 09.05.2010 r.
Niedziela V Wielkanocy 02.05.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Wilhelm zum Todestag, ++ Eltern Teofil u. Katarzyna,
Brüder Paweł u. Józef, Schwester Anna, Schwager Józef u. alle ++ aus der
Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
W intencji dzieci I-komunijnych oraz ich rodzin
15:00
NaboŜeństwo majowe z udziałem dzieci I-komunijnych
18:00
…………………………………………………………
Poniedziałek 03.05. NM Panny, Królowej Polski, gł. patronki Polski, ur.
9:00
Za ++ rodziców Rozalię i Jana Schatton, brata Gerharda, teściów Martę i Waltra
Biolucha oraz ++ z pokr. z obu stron
18:00
NaboŜeństwo majowe
Wtorek 04.05. św. Floriana, m., wsp.
18:00
Za + męŜa i ojca Jana Zientek, teściów Helenę i Pawła Zientek, matkę ElŜbietę
Górską, dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18:45
NaboŜeństwo majowe
Środa 05.05.
17:00
O dary Ducha Świętego i opiekę BoŜą dla córki Zuzanny z ok. 18 r. ur. (Msza św.
szkolna)
17:45
NaboŜeństwo majowe
Czwartek 06.05. śś. Filipa i Jakuba, ap., św.
17:00
Godzina Święta połączona z naboŜeństwem majowym
18:00
Za + ojca w r. śm., matkę, brata, teścia oraz ++ z pokr.
Piątek 07.05. I miesiąca
7:00
……………………………………………. (Deutsch)
18:00
Za ++ rodziców Helenę i Bolesława, Marię i Konstantego, ++ dziadków z obu
stron oraz ++ z pokr. (Msza św. młodzieŜowa)
18:45
NaboŜeństwo majowe
Sobota 08.05. św. Stanisława, bpa i m., głównego patrona Polski, ur.
8:00
Za ++ rodziców Annę i Józefa Lempa, braci Piotra i Henryka, siostrę ElŜbietę,
ciotkę Luzie, zaginionego wujka Ryszarda Kandora, dziadków z obu stron oraz
++ z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + siostrę Edytę w r. śm., rodziców Martę i Wincentego, ciotkę Gertrudę oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela VI Wielkanocy 09.05.
7:30
……………………………………………. (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
W intencji dzieci obchodzących I rocznicę komunii św. oraz ich rodzin
17:15
NaboŜeństwo majowe
18:00
…………………………………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
18(859) 02.05.2010 – 09.05.2010

"Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem”
Św. Paweł w swoim wspaniałym hymnie o miłości podkreśla z całą stanowczością: "Gdybym mówił
językami ludzi i aniołów, gdybym
miał dar prorokowania i czynienia cudów, gdybym nawet wszystko rozdał
na jałmuŜnę, a miłości nie miał ... na
nic to wszystko!"
Miłość jest największą wartością i darem. I chyba właśnie dlatego tuŜ przed swoją śmiercią Chrystus, niejako w testamencie przekazał swoim wyznawcom przykazanie miłości wzajemnej. Ale nie
miłości byle jakiej, nie miłości sentymentalnej, nie miłości z hollywoodzkich seriali! I dlatego dodał: "przykazuję wam, abyście się tak
miłowali, jak Ja was umiłowałem".
Po miłości wzajemnej świat rozpoznaje przynaleŜność do
Chrystusa. O świadectwo takiej miłości świat dziś woła. Nie przekonuje dziś chórem wypowiedziane Credo, nie przekonuje sama tylko
metryka chrzcielna. Świat i ludzie, zwłaszcza chwiejący się w wierze i poszukujący Boga w swoim Ŝyciu, chcą zobaczyć, jak my, nazywający siebie uczniami Chrystusa, realizujemy Jego testament
z Wieczernika: Miłujcie się wzajemnie!!!
Jakie jest moje świadectwo miłości? Jakim jestem wzorem miłowania dla innych? Czy pamiętam o prawdzie, którą św. Augustyn
wyraził w słowach: Przy końcu twego Ŝycia będziesz sądzony z miłości…?

Mnich biedny i mnich bogaty
W pewnym mieście znajdowały się dwa klasztory. Jeden był bardzo bogaty,
a drugi ogromnie biedny. Pewnego dnia jeden z mnichów biednych przyszedł do
klasztoru bogatego, aby odwiedzić swego przyjaciela.
Przez pewien czas nie zobaczymy się, mój przyjacielu – powiedział biedny
mnich. – Postanowiłem odbyć długą pielgrzymkę i odwiedzić sto wielkich sanktuariów. Towarzysz mi modlitwą, gdyŜ będę musiał przejść przez wiele gór i przez
wiele niebezpiecznych rzek.
Co zabierasz ze sobą na tak długą i niebezpieczną podróŜ? – zapytał bogaty
mnich.
Jedynie kubek na wodę i miseczkę do ryŜu – odpowiedział z uśmiechem biedny
mnich.
Drugi zakonnik zdziwił się bardzo i spojrzał na niego surowo:
– Upraszczasz wszystko, mój drogi! Nie moŜna być aŜ tak nierozwaŜnym. RównieŜ i ja wybieram się na pielgrzymkę do stu sanktuariów, ale nie wyjadę, dopóki nie
będę pewny, Ŝe mam wszystko, co moŜe mi się przydać.
Po roku biedny mnich powrócił do domu i pospieszył odwiedzić zasobnego
przyjaciela, by opowiedzieć mu o wielkim i bogatym doświadczeniu duchowym, jakie stało się jego udziałem w czasie pielgrzymki.
Mnich bogaty wyznał:
– Niestety, ja nie zdołałem jeszcze ukończyć moich przygotowań.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co to jest Stare Prawo ?
Stare Prawo stanowi pierwszą wersję Prawa objawionego. Zalecenia moralne
tego Prawa zebrane są w dziesięciu przykazaniach. Jest ono przygotowaniem do
Ewangelii.
Co jest najwaŜniejszą cechą Nowego Prawa?
NajwaŜniejszą cechą Nowego Prawa jest łaska Ducha Świętego ofiarowana dzięki wierze w Chrystusa. Nowe Prawo, nazywane równieŜ ewangelicz-nym, znajduje
swój wyraz w kazaniu Chrystusa na górze, a za pomocą sakramentów udziela nam
łaski.
Jaki związek istnieje pomiędzy Starym i Nowym Prawem?
Prawo ewangeliczne dopełnia, przewyŜsza i czyni doskonałym Prawo Starego
Testamentu: jego obietnice wieńczy błogosławieństwami Królestwa niebieskiego, zaś
jego przykazania – przez prze-mianę serca, które jest źródłem wszystkich działań.
Czy Nowe Prawo zawiera jedynie przykazania?
Poza przykazaniami Nowe Prawo podaje równieŜ rady ewangeliczne. Chrystus
zachęca uczniów do ich zachowywania, a tym samym do pomnaŜania świętości Kościoła.
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Dzisiaj obchodzimy V Niedzielę Wielkanocy. Zapraszam na naboŜeństwo majowe z udziałem dzieci I-komunijnych o godz. 15:00.
Zapraszam na naboŜeństwa majowe!
Zapraszam na Godzinę Świętą w czwartek o godz. 17:00
We wtorek przypada wspomnienie Św. Floriana, patrona straŜaków. Wszystkim
straŜakom składamy Ŝyczenia bł. BoŜego w ich trudnej i niebezpiecznej pracy!
Spowiedź św. miesięczna dla klas V i VI w piątek od godz. 15:00, klas IV od godz.
16:00, gimnazjum od godz. 17:00
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00
W sobotę uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika - patr. WSD w Opolu
W niedzielę na Górze Św. Anny pielgrzymka straŜaków
Ołtarze na procesję BoŜego Ciała mają zaszczyt przygotować:
I
ul. Opolska (od początku do cmentarza)
II
ul. Hrabiego Colonny
III
ul. Ks. Czerwionki (od pocz. do przejazdu kolejowego)
IV
ul. Haraszowskie (nr 1-15 oraz 2a-c)
W sobotę od godz. 9:00 sprzątanie cmentarza. Zapraszamy panów!
Rodzice dzieci I-komunijnych dziękują Paniom za pomoc w pleceniu wianków.
Bóg zapłać!
Wyjazd na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy w dn. 06.06.
o godz. 2:00. Powrót po północy. Cena 50 zł. Lista w zakrystii!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Ewelina Sgonina z Byczyny
i Michał Guzy z Kolonowskiego (zap. III)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Droga do Nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Zofii Patyk,
p. Edwardowi Glueck i p. Henrykowi Dyla składamy jak najserdeczniejsze
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Marię Kampa,
Marlenę Michalską, Irenę Kampa i Kornelię Steinert. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

