Porządek Nabożeństw
od 12.09. do 19.09.2010 r.
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 + męża, ++ rodziców oraz ++ z pokr.
11:30
Za + ojca Lucjana Krupka oraz za ++ z rodzin Krupka i Prokopczyk
17:15 Nieszpory niedzielne
18:00 Za ++ teściów, żonę i rodziców
Poniedziałek 13.09. św. Jana Chryzostoma, bpa i dr K. wsp.
18:00 Za + matkę Elfrydę w 5 r. śm., ojca Jana , żonę Urszulę, teściów Ernesta i Gertrudę, ++ braci Ryszarda i Jana oraz ++ z pokr.
18:45 Nabożeństwo fatimskie.
Wtorek 14.09. Podwyższenie Krzyża Świętego, św.
18:00 1. Za + męża i ojca Józefa Bok, rodziców Julię i Józefa Wonschik, Martę
i Jana Bok, szwagra Franciszka oraz ++ z pokr. Bok, Wonschik, Kolloch
i Świerczok
Środa 15.09. NMP. Bolesnej, wsp.
17:00 Za + męża Józefa z ok. ur., ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, teściów
Jadwigę i Pawła, 2 bratowe, 2 szwagrów, szwagierkę oraz ++ z rodziny
(Msza św. szkolna)
Czwartek 16.09. śś. Korneliusza, pap. i Cypriana bpa, wsp.
18:00 Za ++ braci Karola i Engelberta w r. śm., oraz za ++ rodziców i męża
Piątek 17.09.
17:30
Różaniec w intencji dzieci i młodzieży
18:00
Z podz. za odebrane łaski z ok. 15 r. ślubu pp. Renaty i Mariana Czupała
z prośbą o bł. Boże i zdrowie w rodzinie (Msza św. młodzieżowa)
Sobota 18.09. św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski
8:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Reinholda Lepka, teścia Karola Sonsala, szwagra
Waltra Zyzik, dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. Krupka, Joniec i Świat
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
……………………………………………….

Niedziela 19.09. XXV zwykła
7:30 Für + Vater u. alle ++ aus der Familie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 ……………………………………………….
17:15 Nieszpory niedzielne
18:00 ……………………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
37(877) 12.09.2010 – 19.09.2010
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Ze słowami: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, wiąże się znak krzyża, który czynimy
na sobie. Od tego znaku kreślonego na naszym
czole zaczął się święty obrzęd, którego skutkiem
jest nowe życie w Chrystusie, gdy w sakramencie chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi, dziedzicami Królestwa Bożego. Chrześcijanin tym znakiem rozpoczyna i kończy swój
dzień. Również krzyżem na mogile zakończy się
nasze pielgrzymowanie i rozpocznie się nowy
etap życia jak ufamy życia z Bogiem na wieki.
Do przypomnienia tego fundamentu naszej
wiary skłania nas doroczne Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ale także
kontekst wydarzeń, w których krzyż symbol Chrystusa ukrzyżowanego stał
się kartą przetargową w społeczno-politycznych potyczkach, których byliśmy
i nadal jesteśmy świadkami. Kreśląc co dnia znak krzyża na sobie, pamiętajmy więc tym bardziej, że jako chrześcijanie jesteśmy świątynią Boga i ożywiajmy w sobie przekonanie, że Bóg w nas mieszka. On jest Emmanuelem,
tzn. Bogiem z nami. Nie musimy się gorszyć tym, że Bóg, w którego wierzymy stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Nie
musimy się bać, ani wstydzić Chrystusowego Krzyża. Możemy, a nawet trzeba nam się chlubić Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Choć bowiem
był zgorszeniem dla Żydów, a głupotą dla pogan, dla nas był i jest mocą Bożą i mądrością Bożą (por. 1 Kor 1, 23–24).
Oczyma wiary widać bardzo jasno, że Chrystusowy Krzyż jest nade wszystko dowodem miłości Boga do człowieka. Trzeba to jednak dziś na nowo zobaczyć. Apelował o to Sługa Boży Jan Paweł II, gdy mówił o potrzebie rozpoczynania wszystkiego od kontemplacji oblicza Chrystusa Ukrzyżowanego.
Trzeba też zwrócić uwagę na wspaniałość i potęgę Miłości Boga. Boża miłość nikogo nie przytłacza, nie zmusza do niczego, nie rani. Ma dla szczęścia
każdego człowieka określony plan, projekt i dlatego, gdy człowiek na nią się
otwiera, znajduje dla siebie właściwe dobro, które uszczęśliwia już na ziemi.
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* We wszystkich kulturach świata i na przestrzeni całych dziejów
ludzkości cmentarze, groby i miejsca grzebania zmarłych były i są otaczane szczególnym pietyzmem, właściwym dla danej kultury i stanu cywilizacji narodu.
* Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne
mogiły za miejsce święte. Prawo kanoniczne określa: „Miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane
wg. Przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na
grzebanie wiernych” (KPK kan 1205).
* Cmentarze parafialne winne być świadectwem wiary parafian i zapisem dziejów parafii.

Dzisiaj obchodzimy XXIV niedzielę zwykłą.
Zapraszam na nieszpory o godz.17:15.
Przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu

Z dniem 01 września br. nasz parafialny cmentarz zarządza firma
„ZLAS” reprezentowana przez Pana Mieczysława Żyła. 47-110 Kolonowskie ul. Leśna 10/1 tel. 601 872 743

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na opał, a przed kościołem jałmużna
postna z całego roku

1.
2.
3.

4.
5.

Regulamin cmentarny
Cmentarz jest miejscem naszej wiary i nadziei w Zmartwychwstanie, jest miejscem świętym i nam drogim ze względu na spoczywających tu członków naszych rodzin
Wszyscy Parafianie powinni być odpowiedzialni za porządek, czystość, ciszę oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu
Wszystkie sprawy związane z cmentarzem podlegają Zarządcy
cmentarza (Pan Mieczysław Żyła adres oraz telefon powyżej)

Z nim ustalamy miejsce pochówku oraz opłatę za wykopanie
grobu

Z nim ustalamy każdorazowe rozebranie pomnika czy likwidację grobu
Do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu (wypisany przez
lekarza, który zgon stwierdził)
Wymiary grobu na nowej kwaterze wynoszą:





6.

Groby pojedyncze:
Groby podwójne:
Wysokość obramowania:
Wysokość nagrobka:

długość - 1,40 m
długość - 1,40 m
do 20 cm
do 150 cm

szerokość - 70 cm
szerokość - 120 cm

Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej i opłaca
energię elektryczną

Dziękujemy Panu Mieczysławowi Żyła za przejęcie zarządu naszym
cmentarzem oraz życzymy owocnej współpracy.
Ks. Joachim Pohl

We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, ur. patronalna katedry opolskiej
W środę zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 17:00
W piątek zapraszamy młodzież na Mszę św.
W sobotę Pielgrzymka Narodów do Zlatych Hor (początek godz. 10:00)
W niedzielę na Górze św. Anny dożynki diecezjalne

Serdeczne podziękowania składamy: p. Joachimowi Student za wymianę pieca
w klasztorze, a Panu Arnoldowi Demarczyk za renowację krzeseł. Bóg zapłać!
Zapraszamy Marianki i scholę na I po wakacjach spotkanie w sobotę 18.09 na godz.
10:00 do salki u sióstr
Zbiórka uczestników wycieczki do Hranic w dniu 14.09.2010 r. o godz. 6:00 w Kościele w Kolonowskiem. Wycieczkę rozpoczynamy Mszą Św. Należy zabrać ze sobą
ręcznik i strój kąpielowy. Powrót w dniu 15.09.2010 r. około godz. 20:00.
Koncert chóru Filharmonii Opolskiej - Kielcza 19.09 godz. 16:00
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpićAnna Kruk z Kolonowskiego
i Waldemar Pyka z Myśliny (zap. II)
Caritas Parafialny poszukuje używanej 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.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Hildegardzie
Parzych składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Janinę Wacławczyk,
Urszulę Kotowicz, Joannę Koźlik oraz Brygidę Antczak. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

