Porządek NaboŜeństw
od 15.08. do 22.08.2010 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:15
18:00

15.08. Wniebowzięcie NM Panny, ur.
Für die lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie in Kolonowskie
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
1. Za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Do Op. B. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe z ok. 70 r. ur. p. Ernesta Kurczyk
NaboŜeństwo maryjne
1. Za ++ rodziców Weronikę i Piotra, Jadwigę i Tomasza, siostrę Marię, braci Jana i Wiktora, męŜa Walentego oraz ++ z pokr. z obu stron
2. Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci

Poniedziałek 16.08.
7:00
Za ++ rodziców Rochusa i Marię, męŜa Huberta, jego rodziców Karla i Gertrudę, ojca
Wilhelma, brata Józefa i jego Ŝony
Wtorek 17.08. św. Jacka, prezb., głównego patrona metropolii górnośląskiej, ur.
18:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Świerc, brata Leopolda, ++ dziadków Dreja
i Świerc oraz ++ z pokr.
Środa 18.08.
7:00
Za + męŜa Krzysztofa Zajonc, ciotkę Franciszkę i Jana Lisok, rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, teściów Augustyna i Martę Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię
i Karola Miosga, Franza Frania, Emila i Annę Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, brata Waltra
Mlynek, szwagrów: Ernesta, Piotra, Ryszarda i Adolfa
11:00
Msza św. ślubna: Sylwia Janoszka i Janusz Steinert
Czwartek 19.08.
18:00
Za + matkę Annę Paczyńską, ojców Piotra i Alfreda, dziadków, wujków, ciotki, teściów
Annę i Jana Krupka oraz ++ z pokr. Krupka, Paczyński, Skorupa, Kampa, Ziaja, Joniec
i Lepka
Piątek 20.08. św. Bernarda, opata i dr K., wsp.
18:00
Za + Franciszkę Puzik z ok. ur., jej męŜa, rodziców i rodzeństwo
Sobota 21.08. św. Piusa X, papieŜa, wsp.
8:00
Za + matkę Katarzynę w r. śm., ojca Piotra, męŜa Tadeusza, oraz ++ z rodzin Schatton
i Szydłowski
11:00
Msza św. ślubna: Agnieszka Kołodziej i Grzegorz Koik
13:00
Msza św. ślubna: Ewelina Piekarska i Krzysztof Karelus
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa Gerharda Garbas, jego rodziców Franciszka i Marię Garbas, brata Hansa,
2 ciotki, + ojca Adolfa Koźlik, jego rodziców, brata Rudolfa, szwagierkę Milkę, ++ rodziców, Jana Obstój, matkę Zofię oraz brata Norberta Obstój

Niedziela 22.08. XXI Zwykła.
7:30
Für + Mutter Rose Smieskol zum Geburtstag, + Vater Franz u. die lebenden u. ++ aus den
Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + matkę ElŜbietę Leja w r. ur., ojca Pawła, wujka Józefa oraz za ++ z pokr.
17:15
NaboŜeństwo maryjne
18:00
Za + męŜa i ojca Eryka, ++ jego rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła, szwagierkę Adelajdę oraz ++ z pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
33(873) 15.08.2010 – 22.08.2010
Prawda o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny
Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat
wiary papieŜ Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji
apostolskiej "Munificentissimus Deus": "...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: Ŝe Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego Ŝycia z duszą i ciałem została
wzięta do chwały niebieskiej"
Przekonanie o tym, Ŝe Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele
katolickim. JuŜ w VI wieku cesarz Maurycy polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie
15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy.
To oznacza, Ŝe święto to musiało lokalnie istnieć juŜ
wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to
święto z całą pewnością w wieku VII.
Bywają róŜne nazwy dzisiejszej uroczystości: Wzięcie, Przejście, Zaśnięcie,
Odpocznienie Maryi itp. Nie wszyscy Ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego takŜe Pius
XII w swojej Konstytucji Apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął
zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy
teŜ przeszła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając”, jak głosi wschodnia tradycja.
W polskiej (i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest równieŜ świętem Matki BoŜej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, Ŝe Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóŜ. Lud
wierzy, Ŝe zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc
leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony
ziemi i ziarno, które zebrali z pól.

Rozliczenie wymiany pokrycia dachowego
probostwa i salek
Dochody:
43.095,00 zł (pozostało z ubiegłego roku)
31.122,00 zł (kolekty)
2.600,00 zł (Packprofil i Państwo Oblong)
1.110,00 zł (sprzedaŜ złomu)
10.000,00 zł (UMiG - dotacja na utylizację azbestu)
RAZEM: 87.927,00 zł
Wydatki:
8.335,00 zł (brakujące materiały)
12.443,00 zł (zdjęcie, transport i utylizacja azbestu)
1.648,00 zł (farby i malowanie probostwa oraz salek)
65.270,00 zł (rusztowanie, robocizna i materiały)
4.500,00 zł (instalacja odgromienia)
RAZEM: 92.196,00 zł
Bóg zapłać wszystkim za ofiarność!

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jak naleŜy rozumieć dar płodności w małŜeństwie?
Płodność jest dobrem, darem i celem małŜeństwa. Dając początek
nowemu Ŝyciu, małŜonkowie uczestniczą w ojcostwie BoŜym.
Czy dozwolona jest regulacja poczęć?
Regulacja poczęć to jeden z aspektów odpowiedzialnego ojcostwa
i macierzyństwa. Poprawność intencji małŜonków nie usprawiedliwia
jednak środ-ków niedozwolonych, takich jak antykoncepcja i sterylizacja.
Co przede wszystkim godzi w godność małŜeństwa?
W godność małŜeństwa godzą nade wszystko: cudzołóstwo, rozwód, poligamia i wolny związek.

33/2010
Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NM Panny. Błogosławieństwo ziół
i kwiatów po kaŜdej Mszy Św. Zapraszamy na nieszpory maryjne o godz. 17:15.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na opał, a przed kościołem zbiórka na Wydział
Teologiczny w Opolu.
W przedsionku kościoła będzie moŜna nabyć świece z wizerunkiem naszej kolonowskiej Matki BoŜej!

W poniedziałek wyrusza Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. W środę pielgrzymi ze strumienia nyskiego poproszą nas o nocleg. OkaŜmy im naszą kolonowską
gościnność!
We wtorek przypada uroczystość św. Jacka, patrona metropolii górnośląskiej. Główne
uroczystości w sobotę i niedzielę w Kamieniu Śl.
Koncert „Letnie barwy jesieni” niedziela 22 sierpnia, g. 16:00, Kielcza, kościół św.
Bartłomieja; zaprasza Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy”
Serdeczne podziękowania panom: Henrykowi Schatton za naprawę nagłośnienia; Herbertowi Pawlik za wykonanie pulpitu przy mikrofonie; Józefowi Koj i Rajmundowi
Pach za usunięcie zakłóceń w nagłośnieniu; Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek na
placu kościelnym; Janowi Romańczuk, Rudolfowi Puzik, Józefowi Kulik, Franciszkowi
Burda, Grzegorzowi Rathmann i Henrykowi Drzyzga za prace przy schodach probostwa; Ryszardowi, Barbarze, Sylwii i Mirosławowi Drąg za pomalowanie salek i probostwa; Mariuszowi Kurzeja za oszklenie drzwi na probostwie; p. Henrykowi Drzymała
za transport węgla oraz Ryszardowi, Barbarze Drąg i Henrykowi Drzyzga za rozładunek węgla! Bóg zapłać!
Zapisy na parafialną pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 28.08
u pani Marii Baron tel.: 77 4631 813
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Sabina Andryszek z Ozimka i Piotr
Mesjasz z Kolonowskiego (zap. II), Kinga Swoboda z Witten i Piotr Swoboda
z Witten (zap. II), Katarzyna Lipok i Marcin Spałek z Myśliny (zap. I), Alina
Prokopczyk z Kolonowskiego i Krzysztof Prokopczyk z Zębowic (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do Nieba oraz świece.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Czesławowi Mielczarek, p. Janowi Banach, p. Leonardzie Dudarewicz, p. Benedyktowi Front
i p. Gerardowi Spałek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Krystynę Wiora, Danutę
Adamów, Helenę Morawiec i Annę Hornik. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

