Porządek NaboŜeństw
od 04.03. do 11.03.2012 r.
Niedziela 04.03. II Wielkiego Postu
7:00 RóŜaniec
7:30 Für + ElŜbieta Kaszuba - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do BoŜej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 60 r. urodzin
Chrzest: Milena Anna Mrozek
17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + męŜa i ojca Piotra Chudy 12 r. śmierci, ++ siostrę Stanisławę, brata Antoniego oraz ++
pokr.
Poniedziałek 05.03.
7:00 Za + męŜa i ojca Waldemara 13 r. śmierci oraz + babcię Mariannę
Wtorek 06.03.
17:00 Za + matkę ElŜbietę Kaszuba w dniu ur. oraz + ojca Pawła
Środa 07.03.
17:00 Za + męŜa Ernesta Czudaj, + matkę Gertrudę, ++ teściów Annę i Tomasza, brata Ernesta,
bratanka Jana
Czwartek 08.03.
17:00 Do Niepokalanego Serca Maryi w int Kobiet
Piątek
16:30
17:00
18:00

09.03.
RóŜaniec za młode pokolenie
Droga krzyŜowa z wypominkami
Za ++ rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, ++ brata Alfreda, ciocię Marię, szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. z obu stron

Sobota 10.03.
8:00 Do Miłosierdzia BoŜego za + męŜa i ojca Karola Pawlik, ++ rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, siostrę Helenę oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
15:00 Do Anioła StróŜa o błogosławieństwo i zdrowie dla Kamila Kurzeja z ok. 3 r. urodzin oraz
chrzest Aleksandry Anny Kurzeja
17:30 NaboŜeństwo maryjne
18:00 Za + ojca Jana Wieczorek, ++ z rodzin Wieczorek i Baron
Niedziela 11.03. III Wielkiego Postu
7:00 RóŜaniec
7:30 ………………………………..
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Joannę Drzymała 5 r. śmierci, jej ++ rodziców Jerzego i Franciszkę Spira, teściów
Martę i Izydora Drzymała oraz + matkę RóŜę Czudaj
17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za +męŜa Gerarda w r. śmierci, jego ++ rodziców Annę, Jana, Zofię, Wilhelma, zięcia Krystiana oraz ++ pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

10(953) 04.03.2012 – 11.03.2012
Wizyta z Hochdahl
PoniŜej krótka relacja, która ukazała się w gazetce parafialnej parafii St.
Franziskus w Hochdahl.
Ein Blitzbesuch mit 1900 km Reiseleistung, spielend bewältigt von
unserem Pfarrvikar Jozef Pieniazek, dessen Leidenschaft ohnehin gutes Autofahren ist. Zu Abend gegessen am Marktplatz von Oppeln, in einem Vorort im Hotel geschlafen. Morgens die Kathedrale besucht und ein frommes
Geschäft und am Vormittag endlich Pfarrer Piotr Bekierz kennengelernt
samt Haushälterin und Hund Franciszek. Auch fünf Karmelitinnen durften
wir treffen und eine Hand voll Passanten sprechen, deren zwei bei einigen
Partnerschaftstreffen in Hochdahl dabei waren und Hochdahler bei sich
schon aufgenommen hatten. Welche Freude für sie, nach 14 Jahren wieder
einmal persönlichen Kontakt zu haben. Und welche Freude für uns, von Pfr.
Bekierz so außergewöhnlich freundlich und herzlich empfangen worden zu
sein. Er selbst ist erst seit einem Jahr in Kolonowskie tätig, weiß aber um
den Wert einer solchen Partnerschaft. Außerdem wohnen seine schlesische
Mutter und seine Schwester in Altenahr – ein wenig Deutsch spricht er also
auch. 18 Krippenfiguren hat er uns nach Hochdahl mitgegeben – ein schöner sichtbarer Gruß, den wir an diesem Weihnachtsfest in der Heilig Geist
Kirche am Altar aufstellen werden. Wann Herr Lindenau den Aufbau der
Krippe vorhat, lassen wir Sie rechtzeitig wissen, damit Sie mitwirken können, wenn Sie wollen. Und noch etwas Schönes: Pfarrer Bekierz hat uns
versprochen, mit einer kleinen Delegation zum Jubiläum der Heilig Geist
Kirche nach Hochdahl zu kommen. Einfach phantastisch! Dann steht ja
wohl in mittlerer Zukunft der Besuch der Hochdahler Gemeinde in Kolonowskie an, oder?
Heidi Bauer, Jozef Pieniazek, Christoph Biskupek
Delegacja naszej parafii uda się do parafii św. Franciszka w Hochdahl na
Msze św. w jedną z wiosennych niedziel. Tradycyjnie został juŜ przekazany
do Hochdahl Paschał wielkanocny.
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Na Dzień Kobiet:
„Bez kobiet świat byłby, jak ogród bez kwiatów”
Piękno jest istotą Boga. Bóg dał nam Ewę, ukoronowanie stworzenia. Piękno
jest istotą kobiety. Piękno fizyczne jak i piękno duchowe. Jedno zaleŜy od drugiego
i wpływają na siebie wzajemnie. Musimy przywrócić wartość pięknu. Bóg dał Ewie
piękne kształty i pięknego ducha. Ona wyraŜa piękno w obu formach.
♦ Piękno przemawia.
Święty Augustyn powiedział, Ŝe znalazł odpowiedź na swoje pytania w pięknie
świata. Przychodzisz w piękne miejsce – moŜesz odpoczywać, czujesz się dobrze.
Wszystko jest w porządku. Serce zaczyna się uspokajać i spokój wraca do duszy.
Oto o czym mówi nam piękno. Wszystko będzie dobrze. I tak jest z kobietą spokojną
w swoim kobiecym pięknie. Przyjemnie z nią przebywać. Odpoczywasz i znowu
wierzysz, Ŝe wszystko będzie dobrze.
♦ Piękno zaprasza.
Przypomnij sobie, jak to jest, gdy słyszysz naprawdę piękną muzykę. Ona cię porywa, chciałbyś usiąść i chłonąć ją. Jest to równieŜ prawdziwe w odniesieniu do piękna
ogrodu, zakątka w naturze czy urzekającej ksiąŜki. Ona wciąga, przykuwa twoją
uwagę. Nie moŜesz się doczekać, by do niej wrócić, poświęcasz jej czas.
♦ Piękno karmi.
To jest ten rodzaj pokarmu, za którym tęskni nasza dusza. Piersi kobiety są jednym
z najpiękniejszych dzieł Boga, gdyŜ piersią kobieta karmi niemowlę – doskonały
obraz sposobu, w jaki samo Piękno nas karmi, daje Ŝycie.
♦ Piękno przynosi ulgę.
Jest w nim coś głęboko uzdrawiającego. Jest taka wzruszająca historia. Podczas
II wojny światowej do szpitala został przywieziony młody, cięŜko ranny Ŝołnierz. Po
zrobieniu wszystkiego, co naleŜało, pielęgniarka spytała, czy jest coś jeszcze,
co mogłaby dla niego zrobić. „Tak, odpowiedział – czy mogłabyś pomalować sobie
usta, podczas gdy ja będę na to patrzył?” Piękno przynosi ulgę. Koi duszę.
♦ Piękno inspiruje.
Jack Nicholson pod koniec filmu „Lepiej być nie moŜe” mówi: „Sprawiłaś, Ŝe chcę
być lepszym człowiekiem”. Piękne Ŝycie Matki Teresy wzywało do czegoś wyŜszego. A pewien nauczyciel w ubogiej dzielnicy uparł się, Ŝeby na dziedzińcu szkolnym
była fontanna i kwiaty. Wyjaśniał, tym dzieciom potrzebna jest inspiracja. Powinny
wiedzieć, Ŝe Ŝycie moŜe być lepsze.
♦ Piękno jest transcendentne.
To nasze najbardziej bezpośrednie doświadczenie wieczności. Pomyśl o oglądaniu
wspaniałego zachodu słońca albo morza o świcie. Czasem piękno bywa tak głębokie,
Ŝe przeszywa nas tęsknota. Do czego? Do Ŝycia, jakie było zamierzone. Piękno zbliŜa nas do Boga. Piękno stanowi niewątpliwie istotny i najbardziej niezrozumiały
ze wszystkich przymiotów Boga. W kaŜdej kobiecie jest piękno do odkrycia. PoniewaŜ ona nosi w sobie obraz Boga. Nie musi piękna wyczarowywać, zdobywać w
salonie kosmetycznym, przechodzić operacji plastycznych. Piękno jest czymś, co
zostało dane kaŜdej kobiecie, przy jej stworzeniu.

II niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby kurii i seminarium. Przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło pomocy „Ad Gentes”. O 17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym.
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
W piątek o 15:30 spotkanie kandydatów do I komunii św. O 17:00 Droga KrzyŜowa. O 18:00 Msza św. dla młodzieŜy.
III niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na kwiaty do BoŜego
Grobu oraz kwiaty na cały rok do dekoracji naszej świątyni.
Caritas parafii zaprasza na spotkanie swoich członków we wtorek 06.03. po Mszy
św. o 17:30 do salki.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Pico, Stadt Gottes oraz ksiąŜeczki Droga do nieba (w języku niemieckim oraz polskim, z duŜym i małym drukiem).
Na stoliku z tyłu kościoła moŜna zabrać „Skarbonki Wielkopostne” naszego diecezjalnego Caritas. Prośba, aby skarbonki zabrały tylko te osoby, które pragną podjąć ten trud jałmuŜny.
Parafia z Zawadzkiego organizuje wyjazd na Mszę św. o uzdrowienie w dniu
21.03.2012 r. do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. Koszt 10 zł. Płatność w autokarze, zapisy w zakrystii do dnia 11.03.2012 r.
Bóg zapłać: za kaŜdą złoŜoną ofiarę duchową lub materialną.
Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie Chóralne COLNOVICA KRS nr 0000326190
Bóg zapłać za dokonywane wpłaty na remont dachu klasztoru. Od 19.02. do 01.03.
wpłacono 1.900 zł. Nr konta: BS Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jerzemu Ibrom, p. Józefie Szymalskiej i p. Hildegardzie Głąbik składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Lucynę Sawczuk,
Sylwię Student, Teresę Meinel i Dominikę Meinel. Bóg zapłać!
Człowiek, który poucza sąsiada, jak ma pielęgnować swój ogród,
często zaniedbuje własne rośliny!

