Porządek NaboŜeństw
od 06.03. do 13.03.2011 r.
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
..............................................................................................
17:00
NaboŜeństwo z błogosławieństwem
18:00
Za + męŜa i ojca Waldemara w 12 rocznicę śm. i za + babcię Mariannę
Poniedziałek 07.03 śś. Perpetuy i Felicyty, mm. wsp.
9:00
Für + Schwester Magdalene zum Todestag, ihre Eheman Teodor, ++ Eltern, + Eheman,
++ Schwager u. Grosseltern
17:00
W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą
z ok. ur. Oraz o bł. BoŜe w rodz. Kaszuba i w rodz. dzieci
Wtorek 08.03.
9:00
..............................................................................................(Deutsch)
17:00
Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji kobiet z ok., Dnia Kobiet
Środa 09.03. Środa Popielcowa
8:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Wąsik, + rodziców Agnieszkę i Franciszka Dyla, + siostrę
Małgorzatę, brata Gerarda, szwagra Huberta oraz ++ z pokr. Wąsik i Dyla
18:00
Za ++ rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, brata Alfreda, ciotkę Marię, szwagrów
Reinharda i Józefa, ++ z pokr. z obu stron
Czwartek 10.03.
8:00
Za + Martę Kania w 10 r. śm., jej męŜa Stanisława, syna Huberta, + ojca Alfreda Steinert
oraz za ++ z pokr. Kania, Fidler, Steinert i Dryś
18:00
Do św. Józefa o zdrowie i bł. BoŜe z ok. 60 r. ur. męŜa i ojca Józefa i BoŜe bł. w rodz.
Piątek 11.03.
9:00
Za ++ rodziców Martę i Piotra Machnik z ok. ur., Annę i Andrzeja Ochman, ++ ich rodziców, rodzeństwo, Marię Labus z ok. ur., Gertrudę Krupok, ++ z pokr. oraz za dusze
w czyścu cierpiące
18:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Jastrzembski w rocz. śm., jego rodziców Annę i Jana,
+ rodziców Zofię i Wilhelma Ozimek oraz za ++ z pokr. Jastrzembski i Ozimek
Sobota 12.03.
8:00
..............................................................................................

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa, ojca i dziadka Piotra Kampa w 1 rocz. śm., jego rodziców oraz ++ z pokr.

Niedziela 13.03. I Wielkiego Postu
7:30
Für + Mutter Gertruda Krupok zum Geburtstag, + Vater Pawel, ++ Schwiegereltern,
Schwager, Schwägerin u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
..............................................................................................
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
..............................................................................................

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

10(902) 06.03.2011 – 13.03.2011
KaŜdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
moŜna porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował
na skale.

Obraz domu budowanego na piasku
albo na skale, który rysuje Jezus w Ewangelii
dzisiejszej niedzieli, zaprasza do pytania
o fundamenty, takŜe fundamenty naszego Ŝycia.
Na czym buduję swoje Ŝycie? Co jest jego podstawą? Dziś liczy się spontaniczność, fantazja,
kreatywność, twórczość. Ale jednocześnie
panuje jakiś lęk przed decyzjami na zawsze. Nie
da się wiecznie majstrować przy
fundamentach, trzeba je mądrze zrobić. Raz, a dobrze. Zaprojektować,
zazbroić, zalać betonem. Fundament musi wytrzymać cały cięŜar domu, takŜe
ewentualne nawałnice.
Ludzkie Ŝycie teŜ potrzebuje fundamentu, jakiegoś zasadniczego,
trwałego punktu odniesienia, jakiejś podstawowej pewności. Jezus oferuje
swoje słowo jako skałę. Słowo niosące prawdę o Bogu i prawdę
o człowieku. Ewangelia nie jest zbiorem poboŜnych, teoretycznych
rozwaŜań. Jest słowem najbardziej praktycznym. Jego moc, sens, prawda
ujawniają się wtedy, kiedy to słowo wciela się w Ŝycie. Słowo staje się
wtedy prawdziwe, staje się skałą, na której moŜna zbudować trwały,
bezpieczny dom swojego Ŝycia.
Co myśleć o człowieku, który powie inŜynierowi „tak, to znakomity
projekt”, ale przy budowie domu będzie się kierował raczej swoim
widzimisię, zamiast wiernie trzymać się projektu? To nieroztropne,
zwłaszcza w odniesieniu do fundamentów. To one przecieŜ decydują
o trwałości całej konstrukcji. Nawet najpiękniejszy dom, z superkafelkami
i glazurą, moŜe rozsypać się jak domek z kart, jeśli fundamenty okaŜą się
fuszerką.

10/2011

Dzisiaj obchodzimy IX niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na naboŜeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem o godz. 17:00.
Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek odbędą się całodniowe adoracje
Najświętszego Sakramentu

Plan rekolekcji

Dnie Eucharystyczne w naszej Wspólnocie Parafialnej

Środa:

8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania popiołem
11:00 Szkoła podstawowa - naboŜeństwo pokutne i posypanie popiołem
12:30 NaboŜeństwo i posypanie popiołem - przedszkole
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania popiołem

Czwartek:

8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
11:00 Szkoła podstawowa - naboŜeństwo pokutne i spowiedź
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym

`

Piątek:

19:00 Nauka dla rodziców

9:00 Msza św. i nauka dla chorych i seniorów
11:00 Droga KrzyŜowa i Msza św. dla szkoły podstawowej
12:30 Droga KrzyŜowa - przedszkole

19:00 Nauka dla rodziców

Sobota:

8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym

Poniedziałek - 07.03.2011 i Wtorek - 08.03.2011
10:00 DFK
11:00 Ks. Czerwionki, Topolowa, Długa i Osiedla
12:00 Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna
13:00 Bendawice, Haraszowskie i Kościuszki
14:00 Opolska, Leśna, Prosta
15:00 Stare i Nowe Osiedle
16:00 ogólna z błogosławieństwem sakramentalnym
We wtorek Dzień Kobiet, wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia
oraz zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św.

17:00 Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym

Niedziela - 06.03.2011
11:00 śywy RóŜaniec
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Dzieci
15:00 Haraszowskie
16:00 MłodzieŜ
17:00 NaboŜeństwo z błogosławieństwem

SAKRAMENT POKUTY
pół godz. przed nabożeństwem,
a w piątek i w sobotę
od 15:00 do 18:00
Rekolekcje wygłosi o. Damian Dybała

W środę Środa Popielcowa, obowiązuje post (ścisły), tzn. jakościowy i ilościowy.
Przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w
Okresie Wielkiego Postu.
Zapraszamy do udziału w naboŜeństwach Drogi KrzyŜowej, Gorzkich śali oraz zachęca się do robienia postanowień wielkopostnych.

17:30 NaboŜeństwo Maryjne
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico,
Weite Welt

19:00 Nauka dla młodzieŜy

Niedziela:

kazania ogólne na wszystkich Mszach św.
17:00 Gorzkie śale i kazanie pasyjne
19:00 Nauka dla młodzieŜy

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jerzemu Ibrom,
p. Józefie Szymalskiej, p. Hildegardzie Głąbik, p. Teresie Chudy
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. A. Mickiewicza: GraŜynę
Wąsik, Lidię Koza, Krystynę Kciuk, Helenę Kowalską. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

