Porządek Nabożeństw
od 23.10. do 30.10.2011 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:15
18:00

23.10. XXX zwykła
…………………………………….. (Deutsch)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Do Bożego Miłosierdzia za + panią Ozimek z ul. Opolskiej - zam. od kobiet z Busa.
Nabożeństwo różańcowe
Do Op. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za wszelkie łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą, zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz o bł. Boże w małżeństwie córki

Poniedziałek 24.10.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + ojca Ernesta Ulrich, jego żonę Annę, ich ++ rodziców oraz ++ z rodziny Śmieszkoł
Wtorek 25.10.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, + ojca Pawła, ++ rodziców Paulinę i Piotra
Drzyzga, + siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga,
Zyzik oraz ++ z pokr.
Środa 26.10.
17:00
Za + siostrę Joannę Gabrysch, jej + córkę Annę Wiora, ++ rodziców Gertrudę i Emanuela
Lebioda, ++ siostry Jadwigę i Elżbietę, braci Ernesta i Georga, bratanka Norberta oraz
++ z pokr.
17:40
Nabożeństwo różańcowe
Czwartek 27.10.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
w rodzinie Gabrieli i Jana Wałaszek oraz za ++ rodziców Różę i Franciszka i +ojca
Jerzego
Piątek 28.10. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza, święto
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + Tadeusza Kosińskiego
Sobota 29.10.
8:00
Do Bożej Op. o światło Ducha św. i opiekę MB dla Danieli z ok. 18. r. urodzin
12.00
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Róży i Karola Ziaja z ok. 50
r. ślubu oraz o błog. Boże w rodzinach synów
17:15
18:00

Nabożeństwo różańcowe
Do Bożej Op. i MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla Krzysztofa Mańka z ok. 60 r. urodzin oraz o błog. Boże w rodzinie córki

Niedziela
7:30
9:30
10:00

30.10. XXXI zwykła - Kiermasz
Für + Mutter Marta Banasik anlässlich des I. Todestages
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
1. Za parafian.
2. Za ++ rodziców i teściów, męża Gottfrieda, siostrę Małgorzatę, 3 szwagrów, swata
Konrada oraz ++ z pokr.
Nabożeństwo różańcowe
Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów Łucję i Teodora, + szwagra Piotra,
++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące

17:15
18:00

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Światowy Dzień Misyjny

Dzisiejsza niedziela to Światowy
Dzień Misyjny, ustanowiony w 1926 roku
przez papieża Piusa XI, jako dzień szczególnej refleksji nad misyjną działalnością
Kościoła i uwrażliwiający wiernych na
duchowe i materialne potrzeby krajów
misyjnych. Dzień ten uświadamia i pogłębia chrześcijańską świadomość odpowiedzialności za szerzenie Ewangelii. Pamiętać bowiem trzeba, że misje nie są
sprawą jedynie biskupów, kapłanów, czy osób zakonnych, ale są podstawowym obowiązkiem każdego ochrzczonego.
Zaangażowanie w misje jest doskonałym odzwierciedleniem wiary, która
umacnia się gdy jest przekazywana. To chrzest włączający do
Kościoła i wszczepiający w Chrystusa stawia przed ochrzczonym
zadanie bycia świadkiem Chrystusa wobec tych, wśród których żyje
i pracuje. Misje to nie tylko egzotyka i wyjazd do dalekich krajów, ale misje to
codzienność – to głoszenie Chrystusa słowem i czynem, to
także modlitwa w intencji misjonarzy i tych, którzy nie znają jeszcze
Chrystusa.
Każdy ma możliwość włączenia się w pomoc organizowaną dla
krajów misyjnych poprzez duchowe i materialne wsparcie. Żywy
różaniec misyjny, ofiarowanie cierpień i codzienna modlitwa, członkostwo
w Papieskich Dziełach Misyjnych i w parafialnych Kołach
Misyjnych to konkretne formy pomocy, dzięki którym każdy wierny może
poczuć się misjonarzem i świadkiem Chrystusa.
Obok tych wielu form pomocy nigdy nie może braknąć postawy
miłości i szacunku wobec tych, którzy wciąż szukają w świecie znaków obecności Chrystusa. Dobra Nowina głoszona słowem powinna znaleźć odzwierciedlenie w codziennym życiu, bowiem człowiek współczesny bardziej wierzy
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Piekło
Piekło było już prawie całkiem zapełnione, a przed jego bramą oczekiwało
jeszcze na wejście wiele osób. Diabeł nie miał innego rozwiązania sytuacji
jak tylko zablokować drzwi przed nowymi kandydatami. Pozostało tylko
jedno miejsce, i jak się rozumie, może je zająć tylko ktoś z was, kto był
największym grzesznikiem, powiedział. Czy jest wśród zgromadzonych
jakiś zawodowy morderca? -zapytał. Ale nie słysząc pozytywnej odpowiedzi, zmuszony był przystąpić do egzaminowania wszystkich stojących
w kolejce grzeszników. W pewnym momencie swój wzrok skierował na
jednego z nich, który umknął wcześniej jego uwadze. A ty, co zrobiłeś? zapytał go. Nic. Jestem uczciwym człowiekiem a znalazłem się tutaj jedynie przez przypadek. Niemożliwe. Musiałeś jednak coś zawinić?- zapytał
diabeł. Tak. To prawda, powiedział zmartwiony człowiek -starałem się być
zawsze jak najdalej od grzechu. Widziałem jak jedni krzywdzili drugich,
ale sam nie brałem w tym udziału. Widziałem dzieci umierające z głodu
i sprzedawane. Byłem świadkiem, jak ludzie czynili sobie wzajemne świństwa i oskarżali się. Jedynie ja wolny byłem od pokus i nic nie czyniłem.
Nigdy! Rzekł dumnie człowiek. Naprawdę nigdy?- zapytał z niedowierzaniem diabeł. Czy to rzeczywiście prawda, że widziałeś to wszystko na
swoje własne oczy? Jak najbardziej! I naprawdę nic nie zrobiłeś ?- powtórzył jeszcze raz diabeł. Absolutnie nic?- diabeł zaśmiał się ze zdziwienia
i rzekł, wejdź, mój przyjacielu. Ostatnie wolne miejsce należy do ciebie!
* Czy wiesz że, 4 godziny i 5 minut dziennie, tyle czasu statystyczny
Polak spędzał przed telewizorem w 2010r.
Bóg zapłać
Wdzięczna miłosiernemu Bogu za łaskę powołania i przeżycie 25 lat
w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Pragnę dziś wyrazić swą wdzięczność i podziękowanie ludziom. Ks. proboszczowi za odprawienie Mszy św. w mojej intencji i wygłoszone Słowo Boże oraz za
wszelkie dobro związane z Jubileuszem Profesji. Następnie dziękuję siostrom, chórowi, orkiestrze, p. Ani - organistce, Mariankom, służbie ołtarza
oraz wszystkim uczestniczącym w Mszy św. Niech dobry Bóg wynagrodzi
każde dobro duchowe i materialne i obdarza potrzebnymi łaskami. Ja obiecuję modlitwę w intencjach parafii, w której dane mi było tak piękny Jubileusz obchodzić. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać.
s. Adalberta

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Pamiętamy w modlitwach o Kościele misyjnym oraz
o misjonarzach. Szczególnie o ks. Joachimie, który bezpiecznie dotarł na swoją placówkę, pracuje
i wszystkich parafian pozdrawia i ogarnia swoją modlitwą. Kolekta na cele misji. Na stoliku są kartki
na wypominki. Nabożeństwo różańcowe o godz. 17:15. Dziś od 16:00 do 17:00 w kancelarii można
zamawiać intencje na 2012 rok (prośba o przyniesienie kartki z nazwiskiem i nr. telefonu).
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po różańcu spotkanie II klasy gimnazjum.
W piątek o 16:30 spotkanie dzieci III klasy.
W sobotę zapraszam kandydatów do Bierzmowania od godz. 10.00 do prac porządkowych na terenie
kościelnym, przed Wszystkimi Świętymi.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość poświęcenia naszego kościoła - Kiermasz. Mszę św.
o godz. 10:00 będą koncelebrowali P. Johannes, proboszcz z Wolfsgraben oraz o. werbista z Nysy.
Ojciec werbista wygłosi kazania, będzie służył pomocą duszpasterską w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych. Kolekta na spłatę zakupionego opału na zimę.
Okazja do spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych:
- sobota od 16:00 do18:30
- niedziela pół godziny przed każdą Mszą. św. oraz od 16:00 do 18:00
- poniedziałek (31.10) od 16:00 do 18:00
Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 9:30.
Od czwartku do niedzieli będziemy gościli grupę parafian wraz z ks. proboszczem z zaprzyjaźnionego
Wolfsgraben w Austrii. Szczególne spotkanie z gośćmi z Austrii będzie podczas wspólnej Mszy św.
w przyszłą niedzielę o godz. 10:00. Zapraszam!
Spotkanie młodych w duchu Taizé odbędzie się w tym roku w dniach 28.12.2011 - 01.01.2012
w Berlinie. Szczegóły podane są w gablotce.
Caritas diecezji opolskiej zaprasza grupy seniorów na wypoczynek do ośrodka Skowronek w Głuchołazach. Szczegóły podane są w gablotce.
Do nabycia: Gość Niedzielny, nowy Mały Gość Niedzielny.
Zbliża się czas porządków na cmentarzach. Pamiętajmy, że to co najlepszego możemy naszym zmarłym oddać to ofiarowana za Nich Msza św. i modlitwa. Dbajmy i zachowajmy porządek na całym
naszym cmentarzu. W przyszłą niedzielę w naszej parafialnej gazetce zostanie podane parę uwag dotyczących naszego parafialnego cmentarza.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Wichula, p. Pawłowi Zuber
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Marię Smyk, Lidię Leja, Annę
Kurzeja, Annę Smędzich. Bóg zapłać!
Statystyka: w ubiegłą niedzielę w Mszach św. uczestniczyło 878 wiernych (377 - mężczyzn, 501 kobiet), do Komunii św. przystąpiło 415 osób (130-mężczyzn, 285-kobiet).
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej parafii. Bóg zapłać za prace przy naszej świątyni, dla naszej parafii. Szczególnie paniom za jesienne porządki przy rabatkach kwiatowych wokół naszej
świątyni, młodzieży za sprzątanie salki na górze.
Polecam pamięci modlitewnej ks. Joachima i sprawę Misji.

