Porządek Nabożeństw
od 31.07. do 07.08.2011 r.
Niedziela
7:30
9:30
10:00
17:00
18:00

31.07. XVIII zwykła
Für + Norbert Lebioda zum I. Monat nach dem Tod u. für ++ Eltern
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę
Elżbietę, szwagra Ernesta oraz ++ z pokr.
Nabożeństwo z poświęceniem pojazdów
Za ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 2 braci, teściów, ciotkę Albinę, szwagierkę Elżbietę,
zięcia Krystiana, wnuka Patryka, 3 szwagró oraz ++ z pokr.

Poniedziałek 01.08. św. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr K. wsp.
18:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i dary Ducha św. dla córki z okazji 18 r. ur.
Wtorek 02.08
18:00
Za + męża i ojca Henryka Dyla w m-c po śm.
Środa 03.08.
7:00
Za ++ rodziców, teściów, dziadków z obu stron oraz dusze nie mające
znikąd pomocy.
Czwartek 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezb, wsp.
17.00
Godzina Święta.
18:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, 4 siostry, brata, bratową, 2 szwagrów, ++ z pokr.
Oraz dusze w czyśćcu cierp.
Piątek 05.08. I miesiąca
7:00
Für Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde.
17:30
Różaniec w int. dzieci i młodzieży
18:00
1. Za + Mateusza Zajonc (od sąsiadów).
2. Do Op. B przez wst. MB Nieustającej Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalszą op. Bożą i zdrowie dla syna Zygmunta z ok. 50 r. ur. I Boże bł. w całej rodzinie.
Sobota 06.08. Przemienienie Pańskie, św.
8:00
Do Op. B. przez wst. Niepokalanego Serca Maryji z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o Boże bł. z ok. 4 r. ślubu oraz rocznicy ur. męża Piotra i syna Pawła.
13:00
Do Op. B. przez wst. Niepokalanego Serca Maryji z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze zdrowie i opiekę Bożą dla pp. Ingi i Alfreda Muc z ok.. 50 r. ślubu oraz o Boże bł.
w rodzinach dzieci.
17:00
18:00

Nabożeństwo wynagradzające I sobót miesiąca.
Do Op. B. przez wst. Matki Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie
z ok. 10 r. ślubu pp. Anny i Bogdana.

Niedziela 07.08. XIX zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Maria Hilf als Bitte um Gesundheit Gottes
Schutz in der Familie Maria Kruk und um Gottes Segen in den Familien der Kinder.
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i wytrwałość w powołaniu dla s. Celestyny
(Eweliny Mańczyk) z ok.złożenia ślubów wieczystych.
15:00
Nabożeństwo nieszporów z udzieleniem s. chrztu św.
18:00
Za + męża, ojca i dziadka Adolfa w r. ur., ++ rodz. Augustyna i Martę, Antoniego i Annę,
siostrę Elżbietę, ++ szwagrów Krzysztofa, Huberta, Gerharda i Ryszarda, + Mateusza oraz
++ dziadków.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

31(922) 31.07.2011 – 07.08.2011

Jezus oddalił się stamtąd w łodzi na
miejsce pustynne, osobno
Cud rozmnożenia chleba z dzisiejszej Ewangelii niesie
z sobą bardzo ważne przesłanie. Właśnie to zdarzenie,
a właściwie to, czego Jezus dokonuje bezpośrednio przed nim
jest dla nas wielką lekcją przygotowania do uczty, na którą
zaprasza nas Jezus - do Eucharystii.
On oddala się na miejsce pustynne, osobno. Pustynia w symbolice nauczania Jezusa i w symbolice Kościoła, który
On założył, to miejsce oczyszczenia, wyciszenia, modlitwy oraz
miejsce odnalezienia siebie. Jezus jest sam na sam z Bogiem
i z sobą. Na spotkanie z Panem nie można wejść rozkrzyczanym.
Potrzeba nastawienia na słuchanie, na otwarcie swojego
wnętrza. Właśnie milczenie daje taką możliwość. Ono przygotowuje grunt naszego serca.
Na tej pustyni nie może zabraknąć modlitwy, która jest
przygotowaniem do jeszcze głębszego spotkania z Jezusem.
Pokaż jak się modlisz, a powiem ci jak jesteś przygotowany do
spotkania z Jezusem. Ale to nie wszystko. Pustynia modlitwy,
przygotowuje nas do spotkania z drugim człowiekiem. Jezus
ukazuje to w słowach skierowanych do uczniów: Wy dajcie im
jeść! To nasycenie głodu nie tylko codziennego chleba, ale
nasycenie miłością, obecnością, radością, dobrym słowem. Tym
zawsze możesz się podzielić.
Tak przeżyta pustynia pozwala dostrzec Jezusa, który lituje
się nad tłumami, który uzdrawia ich chorych, który uczy dobra
i miłości, w końcu pozwala dostrzec w Nim - Boga, który
dokonuje cudu rozmnożenia chleba, który dokonuje w każdej
Eucharystii cudu swojej obecności w prostocie chleba, który
staje się Jego Ciałem…

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był
dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie
złączyli i budowali z Chrystusem.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
W intencji ks. Piotra Bekierz o bł. Boże w jego posłudze duszpasterskiej w tutejszej parafii.

Dzisiaj obchodzimy XVIII niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.

31/2011

Biskup ordynariusz zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego (Porcjunkula) dziś, 2.08
albo w przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach parafialnych jeden raz (pod
zwykłymi warunkami).
Zapraszamy na modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych w czwartek
o godz. 17:00.
W piątek i sobotę odwiedziny chorych.
W sobotę przypada Święto Przemienienia Pańskiego.
Zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające w sobotę o godz. 17:00.

W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
7.08.2011 Róża 5 p. Elfryda Fleger
14.08.2011 Róża 6 p. Maria Baron
15.08.2011 Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
21.08.2011 Róża 8 p. Gizela Zajonc
28.08.2011 Róża 9 p. Maria Kruk

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jak patrzeć na chrześcijan, którzy nie są katolikami?
W Kościołach i wspólnotach kościelnych, które odłączyły się od
pełnej komunii z Kościołem katolickim, istnieją liczne pierwiastki
uświęcenia i prawdy. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa
i prowadzą do jedności katolickiej. Członkowie tych Kościołów
i wspólnot są przez chrzest włączeni w Chrystusa: uważamy ich za
braci.
Jak zaangażować się na rzecz przywrócenia jedności
chrześcijan?
Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Odnosi
się to do całego Kościoła i dokonuje się przez nawrócenie serca,
modlitwę, wzajemne poznanie braterskie, teologiczny dialog.

W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna.
Z radością informujemy, że siostra Celestyna (Ewelina Mańczyk) złoży Wieczystą
Profesję w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. dnia 02.08.2011 o godz. 1010:00 w kaplicy domu prowincjalnego w Katowicach-Panewnikach, a w najbliższą
niedzielę będziemy ją gościli w naszej Wspólnocie Parafialnej. Życzymy siostrze Ewelinie, aby była czytelnym i wiernym znakiem Chrystusa, którego sobie obrała w sposób
specjalny przez śluby zakonne za swego Oblubieńca. Zapewniamy o pamięci w modlitwie i o nią prosimy.
Zapisy na pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 27.08. w sobotę
u p. M. Baron tel. 774631813.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa Kaczmarczyk
(z d. Poloczek) z Prudnika i Mateusz Kaczmarczyk z Kolonowskiego (zap. III),
Barbara Swoboda z Kolonowskiego i Janusz Grad z Woli Rafałowskiej
(zap. II), Magdalena Przywara z Boronowa i Andrzej Czupała z Kolonowskiego (zap.
I), Małgorzata Dudarewicz (z d. Bartocha) i Adam Dudarewicz (zap. I),
Anna Ganschinietz z Kolonowskiego i Krzysztof Opszański z Zawadzkiego (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Anieli Łucarz składamy
jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różanej: Kornelię Klisz, Katarzynę
Spałek i Alicję Wójcik oraz z ul. Krzywej: Jadwigę Szampera. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

