Porządek NaboŜeństw
od 27.02. do 06.03.2011 r.
Niedziela 27.02. VIII zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Maria Hilf als Dank u. Bitte um weiteren Gottes Schutz u. Gesundheit anlässlich des 85. Geburtstages von Fr. Rozalia
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + ojca Gerharda w II r. śm., jego Ŝonę ElŜbietę oraz za + ojca Wiktora
i za ++ z pokr.
17:15
Nieszpory
18:00
Do A. StróŜa za roczne dzieci Laurę i Kingę Rózga i o bł. BoŜe w rodzinie
Poniedziałek 28.02
17:00
Za + męŜa i ojca Konrada Famuła w 5 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz rodzeństwo z obu stron
Wtorek 01.03.
17:00
Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, brata Leopolda, dziadków i wszystkich
++ z pokr.
Środa 02.03.
17:00
Za + szwagra Mikołaja z ok. ur., siostrę Krystynę, rodziców Rozalię i Józefa, męŜa
Wilhelma, teściów oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
Czwartek 03.03.
16:00
Godzina Święta
17:00
Za + Joachima w r. śm., jego rodziców Wiktorię i Albina, teściów Anastazję i Józefa oraz ++ z pokr.
Piątek 04.03. Kazimierza Królewicza. Św.
7:00
Für alle Kranke aus unserer Pfarrgemeinde
16:30
RóŜaniec św. w intencji dzieci i młodzieŜy
17:00
Do Miłosierdzia BoŜego za + męŜa i ojca Karola Pawlik w r. śm., ++ rodziców
Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego oraz za ++ z rodzin Pawlik
i Gawlik (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 05.03.
8:00
Do MBNP o zdrowie i opiekę BoŜą z ok. 50 r. ur. i o BoŜe bł. w rodzinie

17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiaca
Za + w Niemczech brata Georga Lebioda, ++ rodziców, dwie siostry i brata

Niedziela 06.03. IX zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Maria Hilf als Dank für erhaltene
Gnaden anlässlich des 70. Geburtstages von Fr. Hildegarda Rathmann u. Bitte um
Gesundheit u. Gottes Segen in der Familie u. in den Familien der Söhne
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
..............................................................................................
17:15
Nieszpory
18:00
Za + męŜa i ojca Waldemara w 12 rocznicę śm. i za + babcię Mariannę

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

09(901) 27.02.2011 – 06.03.2011

Nie troszczcie się zbytnio o swoje Ŝycie, o to, co macie jeść i pić;
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

Jezus w kolejnym fragmencie Kazania
na Górze poucza swych uczniów o ufności, jaką
powinni pokładać w Opatrzności BoŜej. Patrząc
na ptaki niebieskie, które Bóg Ŝywi, nie
powinniśmy się zbytnio troszczyć o jedzenie,
a przypatrując się liliom polnym, wspaniale
ubranym przez Boga, nie powinniśmy się
zbytnio troszczyć o ubranie.
W tym pouczeniu bardzo waŜne jest słowo: zbytnio. Jezus nie namawia do beztroski, do
takiej postawy, przy której człowiek nie podejmuje Ŝadnego wysiłku, aby zdobyć pokarm i
ubranie. Nie taką postawę Jezus zaleca swoim
uczniom. KaŜdy ma zadbać o siebie, ale w roztropnym wymiarze.
Ta troska nie moŜe całkowicie zaabsorbować Jezusowego ucznia, dla
którego o wiele waŜniejsze są sprawy królestwa BoŜego. Przejmując
jakąś część BoŜej Opatrzności przez osobiste zaradzanie swoim potrzebom, musimy takŜe całą ufność pokładać w tejŜe Opatrzności.
W moralnym postępowaniu zawsze trzeba szukać złotego środka.
W poruszanym w dzisiejszą niedzielę zagadnieniu będzie to znalezienie
równowagi pomiędzy staraniem się o zaspokojenie swoich potrzeb,
potrzeb naszych najbliŜszych i całego społeczeństwa, a oddawaniem się
sprawom BoŜym, które obiektywnie są waŜniejsze. Przede wszystkim
musi temu towarzyszyć zaufanie do Boga, który potrafi rozwiązać
sytuacje, jakie wydają się nierozwiązalne, moŜe nas poprowadzić
właściwą drogą, a na końcu sam okaŜe się Pełnią wszelkiego dobra,
którym chce nas obdarzyć.

09/2011

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby narody Ameryki Łacińskiej dochowały wierności Ewangelii
i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem.

Dzisiaj obchodzimy VIII niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Kurii i WSD. Bóg zapłać!
W czwartek Godzina Święta o godz. 16:00 Zapraszamy!!

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom
i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.

W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00:
1 Ksiądz: Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa (od p. Skornia do p. Koziołek)
2 Ksiądz: Haraszowskie, Pluderska i reszta.
W sobotę zapraszamy na naboŜeństwo I sobót miesiąca o godz. 17:00

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
W intencji o. rekolekcjonisty i o błogosławione owoce ćwiczeń
rekolekcyjnych i świętego okresu Wielkiego Postu.
W marcu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie
róŜańcowej:
6 III 2011 RóŜa 6 p. Maria Baron
13 III 2011 RóŜa 7 p. Hildegarda Klabisch
20 III 2011 RóŜa 8 p. Gizela Zając
27 III 2011 RóŜa 9 p. Maria Kruk

KOMÓRKA NA MISJE!!! KsięŜa Werbiści organizują zbiórkę starych,
zuŜytych i niepotrzebnych juŜ telefonów komórkowych (razem z baterią).
Odnowione telefony mogą być ponownie uŜywane w krajach rozwijających. Telefony,
które nie mogą być powtórnie wykorzystane, będą poddane recyklingowi. Zdobyte
w ten sposób fundusze wspomogą działalność misyjną Zgromadzenia.
Telefony prosimy składać w zakrystii.
W dniach 12-13.03. i 19-20.03. odbędą się nauki przedślubne w parafii NSPJ
w Zawadzkiem (nowy kościół).
Zachęcamy do przekazania 1% podatku

Rozliczenie Rodziny RóŜańcowej
za rok 2010
Wydatki:
Msze św.:
Kwiaty na rabaty:
Urodziny KsięŜy:
Ofiara dla powodzian:
Zakup tajemnic róŜańcowych:
Razem:
Saldo z roku 2009:
Dochody 2010
Wydatki w 2010 r.:
Saldo za 2010r.:

1.410,00 zł
746,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
30,00 zł
3.186,00 zł
1.110,97 zł
+ 4.550,00 zł
5.660,97 zł
- 3.186,00 zł
2.474,97 zł

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
Niedzielny oraz Droga do Nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia,
a szczególnie p. Felicytas Szolc, p. Marii Nowak, ElŜbiecie Kaszuba
i p. Hildegardzie Rathmann składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. M. Konopnickiej: Marię Feliks,
Reginę Piechota, Joannę Spałek i Urszulę Guzy. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

