Porządek NaboŜeństw
od 05.09. do 12.09.2010 r.
Niedziela 05.09. XXIII zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum Geburtstag u. für die ++ aus den
Familien Kruk, Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
15:00
Nieszpory niedzielne połączone z udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego
18:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Daniela Spałek oraz o bł. BoŜe w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
36(876) 05.09.2010 – 12.09.2010

Poniedziałek 06.09.
11:00
Msza św. ślubna: Kinga Dylla i Piotr Swoboda
18:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Huberta Kania w I r. śm.
Wtorek 07.09.
18:00
1. Za + męŜa i ojca Ernesta Jarzombek, ++ rodziców Marię i Józefa Wallaschek,
ElŜbietę i Hugona Jarzombek oraz ++ rodzeństwo z obu stron
2. Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie
z ok. ur.
Środa 08.09. Narodzenia NM Panny, św.
8:00
Za Ŝyjących i ++ członków RóŜ RóŜańcowych z Kolonowskiego
17:00
Za ++ z rodzin Swoboda i Dylla (Msza św. szkolna)
Czwartek 09.09.
18:00
Za + męŜa i ojca Marcina w 5 r. śm., teścia Gerharda, braci Edwarda i Franciszka
oraz ++ z pokr.
Piątek 10.09.
17:30
RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy
18:00
Za + matkę ElŜbietę Leja w r. śm. oraz + ojca Pawła
Sobota 11.09.
8:00
Za + męŜa Franciszka Maniera, syna Henryka, ++ rodziców, teściów, siostry,
szwagrów oraz ++ z pokr.
11:00
Msza św. ślubna: Alina Prokopczyk i Krzysztof Prokopczyk
14:00
Msza św. ślubna: Stela Rózga i Piotr Rózga
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa, ojca i dziadka Gotfrieda Hornik oraz za ++ rodziców i teściów

Niedziela 12.09. XXIV zwykła
7:30
Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes Schutz für die
Familie Jan Wałaszek u. für die lebenden u. ++ aus den Familien Wałaszek, Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + siostrę Hildegardę w 80 r. ur., jej + męŜa, ++ rodziców oraz ++ z pokr.
12:30
Za ++ z rodzin Krupka i Prokopczyk
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
Za ++ teściów, Ŝonę i rodziców

Cośmy rękami wysiali, na wozach my sprowadzali,
za to Ci dziś dziękujemy, cześć i chwałę oddajemy!
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,
kommt, o Gott von Dir. Dank sei Dir dafür!

36/2010

PAPIESKA I NTENCJA OGÓLNA
Aby w mniej rozwiniętych regionach świata głoszenie Słowa BoŜego
odnowiło serca ludzi, zachęcając ich do bezpośredniego uczestnictwa
w procesie prawdziwego postępu.

Dzisiaj obchodzimy XXIII niedzielę zwykłą. Niedziela dzisiejsza w naszej
Wspólnocie Parafialnej jest niedzielą dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony
oraz za Jego błogosławieństwo w kaŜdej pracy.
Zapraszam na nieszpory połączone z udzieleniem s. chrztu św. Karolinie Annie
Muszkiet o godz. 15:00.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się połoŜyć kres licznym wojnom i konfliktom na świecie, powodującym rozlew krwi.

W środę św. Narodzenia NM Panny. Błogosławieństwo ziarna siewnego
i nasion po Mszy św.
W środę zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 17:00

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
Aby błogosławieństwo BoŜe towarzyszyło uczennicom, uczniom nauczycielom i wychowawcom w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie
róŜańcowej:
05. 09
12. 09
19. 09
26. 09

RóŜa 12
RóŜa 01
RóŜa 02
RóŜa 03

p. Manfred Ullmann
p. Teresa Obst
p. Anna Bock
p. Inga Muc

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co naleŜy sądzić o niewolnictwie?
Prawo moralne zabrania czynów, które dla zysku lub z pobudek totalitarnych słuŜą ujarzmieniu, handlowi i wymianie istot ludzkich, tak jakby były
one towarem.
W jaki sposób powinno się traktować zwierzęta?
Zwierzęta powierzone są opiece człowieka, który powinien być dla nich
dobry. Mogą natomiast słuŜyć właściwemu zaspokojeniu jego potrzeb.

Katecheza uczniów kl. III w środy o godz. 16:00 w salce
Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny uroczystość PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego z obchodami kalwaryjskimi
W niedzielę w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1a, Opole)
o godz. 14:00 pielgrzymka złotych i srebrnych jubilatów małŜeńskich.
Zachęca się do wzięcia udziału!
Serdeczne podziękowania składamy: p. Mieczysławowi śyła za pocięcie drewna, p. Ewaldowi Rathmann za naprawienie stołu w salce dla młodzieŜy,
p. Franciszkowi Mańczyk za zrobienie skarbonki przy gazetkach oraz wszystkim
uczestnikom naszej pieszej parafialnej pielgrzymki na Górę św. Anny.
Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Obst z Kolonowskiego
i Marcin Bogdoł z Kolonowskiego (zap. III) oraz Anna Kruk z Kolonowskiego i Waldemar Pyka z Myśliny (zap. I)
Caritas Parafialny poszukuje uŜywanej kuchni. Kontakt: p. Sabina Owsiak
tel. 77 4611 481
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite
Welt, Droga do Nieba oraz świece.

Czy Kościół zajmuje się równieŜ sprawami gospodarczymi i społecznymi?
Kościół wypowiada sądy na temat spraw gospodarczych i społecznych,
jeŜeli podstawowe prawa osoby ludzkiej lub zbawienie dusz tego wymagają.
Kościół interesuje się doczesnym dobrem wspólnym ludzi w takim stopniu,
w jakim odnosi się ono do NajwyŜszego Dobra, które jest naszym celem
ostatecznym.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Reginie Kosytorz, p. Marii Bednorz i p. Urszuli śurek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Renatę Fuchs,
Marię Bonk, Ewelinę Mańczyk i Anetę Muc. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

