Porządek NaboŜeństw
od 09.05. do 16.05.2010 r.
Niedziela VI Wielkanocy 09.05.
7:30 Für die lebende u. ++ aus der Pfarrgemeinde
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 Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w intencji 2 rodzin
Poniedziałek 10.05.
18:00 Za Ŝyjących i ++ ze Starego Osiedla (z procesją do krzyŜa)
Wtorek 11.05.
18:00 Za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Haraszowskie (z procesją do krzyŜa)
Środa 12.05.
18:00 Za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Bendawice (z procesją do krzyŜa)
Czwartek 13.05.
18:00 Za + syna Józefa w 13 r. śm., + męŜa Ernesta oraz ++ z pokr.
18:45 NaboŜeństwo fatimskie
Piątek 14.05. św. Macieja, ap., św.
18:00 Za + matkę Zofię z ok. jej ur., + ojca Satnisława, męŜa Józefa, ++ jego
rodziców, + siostrę z ok. jej ur., ++ szwagrów oraz ++ z pokr.
(Msza św. młodzieŜowa)
18:45 NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Św.
Sobota 15.05.
8:00 Za + matkę Annę Ulrich, + ojca Ernesta oraz ++ dziadków z obu stron
15:00 Do Op. B. i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę BoŜą i zdrowie dla p. Rudolfa Krupka z ok.. 70 r. ur.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne z nowenną do Ducha Świętego
Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, bł. BoŜe dla p. Emmy Mainka z ok. 85 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci

Niedziela 16.05. Wniebowstąpienie Pańskie, ur.
7:30 ……………………………………………. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 Do Miłosierdzia BoŜego z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie oraz o
zbawienie wieczne dla + męŜa Gotfrieda, swata Konrada, siostrę Małgorzatę, ++ rodziców, teściów oraz 3 szwagrów
16:00 NaboŜeństwo majowe w Zameczku-Kątach
18:00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Drzymała, Wiktora i Cecylię Laski oraz
++ z rodzeństwa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
19(860) 09.05.2010 – 16.05.2010

"Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę…”
Zawsze wiele się mówiło i mówi
o miłości. Miłość jest równieŜ tematem
katechez, jakie głosi nam sam Pan Jezus
w okresie wielkanocnym. Przed tygodniem
wzywał nas do wzajemnej miłości na wzór
miłości, którą On nas umiłował. Mówił,
Ŝe wzajemna miłość jest papierkiem
lakmusowym
dobrego
chrześcijanina.
Kontynuując tę naukę, dziś Chrystus wyjaśnia nam na czym polega miłość prawdziwa: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę.
Zawsze wiele się mówiło i mówi o miłości. Większość
jednak z tego, co dziś określa się miłością, nic z tą największą
wartością nie ma wspólnego. Z telewizji, ksiąŜek, magazynów
sączy się w nas albo sentymentalno-czułostkowe ujęcia miłości,
albo wprost brutalne i zwyrodniałe jej karykatury. Często
odrzucamy prawdę o tym, Ŝe miłość jest wymagająca, Ŝe miłość
kosztuje, Ŝe „miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”,
a nie jego lekcewaŜeniem.
Tymczasem właśnie tę prawdę bardzo jasno przekazuje
nam dziś Chrystus. Miłość nie jest słodkim ględzeniem ani sentymentalnym rozmydlaniem rzeczywistości, ale słuchaniem
i wypełnianiem Słowa BoŜego…

W roku 2010 do I Komunii Świętej z naszej wspólnoty parafialnej
przystąpiły:
Rafał Chudy
Karolina Czupała
Dawid Dłubis
Patryk Dreja
Kacper Dubiel
Emilia Front
Marcel Jastrzembski
Zofia Konieczko
Stefani Koprek
Weronika Koston
Wiktoria Laski
Patryk Machnik
Patrycja Mikoszek
Kamil Muc
Fabian Palus
Emilia Radek
Julia Smandzich
Szymon Spałek
Tymoteusz Trzasko

Dzisiaj obchodzimy VI
majowe o godz. 17:15.

Niedzielę

Wielkanocy.

19/2010
Zapraszam na naboŜeństwo

Zapraszam na naboŜeństwa majowe!
W tym tygodniu przypadają dni krzyŜowe, w których modlimy się o obfite plony ziemi i
bł. BoŜe w pracy.
W czwartek przypada wspomnienie NMB z Fatimy. Zapraszamy na naboŜeństwo fatimskie.
W piątek rozpoczyna się nowenna przed ur. Zesłania Ducha Świętego. Zachęcamy do
modlitwy w intencji kandydatów do przyjęcia s. bierzmowania.
W piątek zapraszam rodziców kandydatów do bierzmowania na Mszę św.,
naboŜeństwo i krótkie spotkanie w celu omówienia przebiegu uroczystości.
Sakrament bierzmowania będzie udzielany dnia 28.V o godz. 16:30 w naszym
kościele.
W sobotę na Górze Św. Anny pielgrzymka rowerzystów.

Niech Jezus Eucharystyczny
będzie centrum
waszego Ŝycia

Demoralizacja
Pewien mistrz murarski pracował wiele lat w wielkim zakładzie budowlanym. AŜ kiedyś otrzymał zamówienie na wybudowanie wspaniałej willi według
własnego projektu i uznania. Mógł wybrać najpiękniejsze miejsce i nie przejmować się Ŝadnymi kosztami.
Prace rozpoczęły się natychmiast. Wykorzystując jednak pokładane w nim
bezgraniczne zaufanie, jakim go obdarzono, najpierw pomyślał sobie, Ŝe moŜe
uŜyć starych surowców oraz zatrudnić mniej wykwalifikowanych robotników,
aby w ten sposób zagarnąć dla siebie nieuczciwie zaoszczędzone pieniądze.
Kiedy dom został juŜ ukończony, wydano na tę okoliczność przyjęcie, podczas którego mistrz murarski wręczył swojemu Prezesowi klucze do posiadłości.
Prezes jednak zwrócił mu je natychmiast i uśmiechając się powiedział:
– Ten dom jest naszym podziękowaniem dla ciebie za rzetelną pracę. Niech
będzie wyrazem naszego powaŜania i szacunku.
Twoje dni są cegłami, z których budujesz dom swojej przyszłości...

W następną niedzielę naboŜeństwo majowe w Zameczku-Kątach o godz.16:00.
Po naboŜeństwie Rodzina Kolpinga zaprasza na kiełbaski.
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-d)
Serdeczne podziękowania składamy: rodzicom dzieci komunijnych za pomalowanie płotu
ora za dar dla kościoła (vasculum), panom Franciszkowi Machnik oraz Henrykowi
Drzyzga za prace w kotłowni, panu Grzegorzowi Hornik za remont busika, panu Wald emarow i L ebiod a za wykonanie i montaŜ cyfr na krz yŜu
misyjnym.
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 nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Wiciok,
p. Emmie Mainka, p. Rudolfowi Krupka składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Gertrudę Maniera, Annę
Maniera, Barbarę Ibrom, Dorotę Muszkiet. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

