Porządek NaboŜeństw
od 13.06. do 20.06.2010 r.
Niedziela 13.06. Uroczystość Odpustowa ku czci NS Maryi
7:30
……………………………………………… (Deutsch)
10:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
11:00
1. Ku czci Niepokalanego Serca Maryi za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Za + męŜa i ojca Krystiana z ok. ur., teścia Michała, chrześniaka Patryk,
szwagra Edwarda oraz za ++ z pokr.
18:00
Za + męŜa i ojca z ok. ur. i za ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Rąpała i Koleczek
19:00
NaboŜeństwo fatimskie
Poniedziałek 14.06. bł. Michaa Kozala, bpa i m., wsp.
18:00
Za ++ Parafian z ok. odpustu (z procesją na cmentarz)

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
24(864) 13.06.2010 – 20.06.2010

O Serce Maryi, symbolu miłości i troski o kaŜdego z nas,
prowadź nas do Twojego Syna!

Wtorek 15.06. bł. Jolanty, zak., wsp.
18:00
Za + Ŝonę Urszulę Koprek w I r. śm.
Środa 16.06.
17:00
W int. syna Michała z ok. 18 r. ur., z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,
bł. BoŜe oraz opiekę Matki BoŜej (Msza św. szkolna)
Czwartek 17.06. św. Alberta Chmielowskiego, zak., wsp.
18:00
Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus oraz za ++ z pokr. Labus i Muc
Piątek 18.06.
17:30
RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy
18:00
Za + męŜa Antoniego Sowicz, jego ++ rodziców, teściów, ++ rodzeństwo oraz
za ++ z pokr. Sowicz (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 19.06.
8:00
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. 50
r. ślubu Józefa i Łucji Krupka
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Marka Buchacz w 3 r. śm., ojca Józefa, ++ dziadków Gałęziok
i Buchacz, ++ z rodziny Ziaja oraz ++ z pokr.

Niedziela 20.06. XXII Zwykła
7:30
Für ++ Eltern Rose u. Franz Smieskol, ++ Grosseltern Johann u. Maria Obst
u. für alle Lebenden u. ++ in den Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
O bł. BoŜe i zdrowie z ok. 75 r. ur. oraz za 2 ++ synów
17:15
NaboŜeństwo nieszporów
18:00
1. Do Op. BoŜej przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie dla .p. Gertrudy Bonk z ok. 85 r. ur.
2. Z ok. 50 r. przyjęcia I Komunii św., z podz. i z prośbą o dalsze łaski, bł. BoŜe
oraz światło Ducha Świętego w pełnieniu woli BoŜej w rodzinach

O Herz Mariä, das Symbol der Liebe und Sorge um jeden von uns,
führe uns zu deinem Sohn, unserem Heiland!

Ateista
Starszy człowiek, który był ateistą, udał się do znanego księdza. Miał
nadzieję, Ŝe w ten sposób rozwiąŜe problemy swojej wiary. Nie był w stanie
uwierzyć, Ŝe Jezus z Nazaretu naprawdę zmartwychwstał. Szukał dowodów,
które pozwoliłyby mu uwierzyć w zmartwychwstanie...
Kiedy dotarł do domu parafialnego, w którym mieszkał ksiądz, znajdował się juŜ u niego jakiś gość.
Ksiądz, dostrzegłszy przez uchylone drzwi czekającego starca, wyszedł
z kancelarii i z uśmiechem podsunął mu krzesło.
PoŜegnawszy się z przebywającym u niego gościem, zaprosił starca do
siebie. Wysłuchał uwaŜnie jego wątpliwości, a potem przez długi czas rozmawiali. Po burzliwej dyskusji ateista uwierzył. Powrócił do przyjmowania
sakramentów, wypełniania słowa BoŜego i uwierzył w Matkę BoŜą.
Szczęśliwy i trochę zdziwiony kapłan zapytał go kiedyś:
– Niech mi pan powie, co w tej długiej rozmowie stało się dowodem
przekonującym pana, Ŝe Chrystus naprawdę zmartwychwstał i Ŝe Bóg
rzeczywiście istnieje?
– Sposób w jaki podsunął mi ksiądz krzesło, abym nie zmęczył się
oczekiwaniem – odpowiedział starzec.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co nakazuje nam pierwsze przykazanie?
Pierwsze przykazanie wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei, i do miłowania Go ponad wszystko. Wzywa nas ono do
praktykowania cnoty religijności.

Jakie uczynki łączą się z cnotą religijności?
Z cnotą religijności łączą się następujące uczynki: modlitwa, uwielbienie Boga, oddawanie Mu naleŜnego kultu, dotrzymanie podjętych wobec
Niego zobowiązań i ślubów.

Czy obowiązek oddawania Bogu naleŜnego kultu dotyczy tylko pojedynczych osób?
Nie, dotyczy on człowieka, tak jako jednostki, jak i jako członka społeczności, i dlatego teŜ człowiek winien mieć prawo tak do prywatnego jak
i do publicznego wyznawania religii.
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Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Witam wszystkich gości, a szczególnie ks. Antoniego Ñahuincopa Arango ks. z Perú, ks. misjonarza Zbigniewa Gielczowskiego (przewodniczy koncelebrze) oraz ks. prof. Andrzeja Demitrów (kaznodzieję).
śyczę wiele łask BoŜych przez pośrednictwo Serca Maryi!
Zapraszamy na naboŜeństwo fatimskie o godz. 19:00.
Z okazji odpustu parafialnego moŜna nabyć pamiątkowe świece z wizerunkiem
figury Niepokalanego Serca Maryi z naszej parafii. Ewentualny dochód przeznaczony będzie na dalsze prace remontowe! Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas zaprasza członków na spotkanie do salki
dn. 15.06.2010 o godz. 19:00.
W czwartek na Górze Św. Anny Dzień Modlitw Chorych i Dzieci Specjalnej
Troski. Chętnych proszę o zapisanie na liście w zakrystii. Wyjazd o g. 8:00.
W następną niedzielę zbiórka na dalszy remont dachów, a przed kościołem do
puszki na Wydział Teologiczny w Opolu. Bóg zapłać!
Do sakramentu małŜeństwa mają zamiar wstąpić: Sabina Witkowska
z Zawadzkiego i Marcin Dudarewicz z Kolonowskiego (zap. III), Dominika Wyrwich z śędowic i Marcin Meinel z Kolonowskiego (zap. II),
Marianna Obst z Kolonowskiego i Patryk Budny z Tarnowskich Gór
(zap. II).
Serdeczne podziękowania składamy p. Rudolfowi Puzik za wypompowanie
wody z piwnicy, p. Franciszkowi Machnik za prace murarskie, p Leonowi Mocny za oszklenie drzwi na probostwie oraz p. Arnoldowi Demarczyk za renowację mebli. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite
Welt oraz Droga do Nieba.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Józefowi Gajda, p. ElŜbiecie Sowicz, p. Joachimowi Świerc oraz p. Gertrudzie
Bonk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Stefanię Bartodziej, Annę Bereziuk, Magdalenę Joszko i Gerardę Klisz. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

