Porządek Nabożeństw
Od 29.07. do 05.08.2012 r.
Niedziela 29.07. XVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę i zdrowie za roczne dziecko Lenę Świerczok oraz
w int. rodziców i rodziców chrzestnych
17:00 Nieszpory z błogosławieństwem pojazdów
18:00 O opiekę MB i światło Ducha Św. w 18r. ur. syna Jakuba
Poniedziałek 30.07.
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Pawła, teściów, dwóch braci, trzech szwagrów, szwagierkę Elżbietę, ciocię Albinę, wnuka Patryka, zięcia Krystiana oraz ++ z pokr.
18:00 ……………………………………………
Wtorek 31.07. św. Ignacego z Loyoli, prezb., wsp.
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Walaszek w r. ich śm., + męża Reinholda Czupała, teściów
Waleskę i Franciszka, braci Eryka i Józefa, o. Krystiana, ++ dziadków Walaszek i Czupała
oraz ++ z pokr.
Środa 01.08. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dra K., wsp.
8:00 Za + ojca i męża Gerharda Krupka w pierwszą r. śm.
Czwartek 02.08.
17:00 Godzina Święta
18:00 Za ++ rodziców Marię i Karola Kazior, Joannę i Pawła Wałaszek, męża Jerzego, + Gintra,
Marię, Renatę oraz ++ z rodziny
Piątek
7:00
15:00
17:30
18:00

03.08.
…………………………………………… (Deutsch)
Z okazji 25 r. ślubu Urszuli i Zygfryda Langosz oraz w intencji rodziny
Różaniec za młode pokolenie
……………………………………………

Sobota 04.08. św. Jana Marii Vianneya, prezb., wsp.
8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, ich ++ rodziców, ++ siostry: Marię, Agnieszkę, Rozalię, Annę i Helenę, + brata Roberta, żonę Gertrudę, dwóch szwagrów oraz ++ z pokr.
i dusze opuszczone
—————————–——————————————–——————
17:00 Nabożeństwo I soboty
18:00 Za + Elżbietę Mańczyk w 30 dzień po śm.
Niedziela 05.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ……………………………………………
17:00 Nieszpory z błogosławieństwem pojazdów
18:00 Za + Zofię Patyk w 30 dzień po śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

31(974) 29.07.2012 – 05.08.2012

„Módl się i pracuj”
Jezus rozmnaża chleb. Tłum się nasycił
się chlebem powszednim. Apostołowie
okruchami napełnili dwanaście koszów.
Ale Jezus Nam przypomina, że „Nie
samym chlebem żyje człowiek”. Jedną
z wielkich postaci wśród chrześcijan
wnoszących nową treść w myślenie
o życiu społecznym jest św. Benedykt.
Jego reguła ze słynnym: „Módl się
i pracuj” wyprzedziła epokę. Praca dzięki
niemu zyskała nową jakość. Okazała się
nie tyle jedną z możliwości, co wręcz powinnością. Niektórzy próbują tę myśl
zniekształcić, wskazując na obowiązek
przeobrażania świata przez pracę albo kontemplowania w nim Boga
przez modlitwę. Tymczasem w regule benedyktyńskiej najważniejszy
wydaje się spójnik „i”. Wskazuje na integralne traktowanie ludzkiego
życia. „Nie samym chlebem żyje człowiek”. To Chrystusowe przypomnienie ukazuje właściwe proporcje. Akcenty przesuwa z pracy na
modlitwę. Nie po to, by bardziej się modlić, a mniej pracować. Po to,
by robić jedno, a nie zapominać o drugim. Każdy człowiek najlepiej
rozwija się wtedy, gdy zmiany dokonują się integralnie. Kościół daje
wiele okazji do formowania sumienia. Wakacje sprzyjają rekolekcjom
czy dniom skupienia, pielgrzymkom. Wykorzystaj dobrze ten czas!
Sentencja: Św. Joanna de Chantal: Bóg pozwala wam na tę pokusę,
aby służyła jako ćwiczenie, a nie po to, abyście w nią uwierzyli i ją
karmili.

31/2012

Porządek adoracji
(poniedziałek, 30 lipca)
9:00
Opolska, Leśna, Prosta
10:00
DFK
11:00
Ks. Czerwionki, Topolowa
12:00
Stare i Nowe Osiedle
13:00
Haraszowskie
14:00
Bendawice i Kościuszki
15:00
Rodzina Różańcowa
16:00
Krzywa, Nowa, Kolejowa,
Fabryczna, Szkolna
17:00
ogólna z błogosławieństwem
sakramentalnym
—————————–————————–——————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy
i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli
gotowi głosić Ewangelię i dawać świadectwo po krańce ziemi.
W sierpniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
05.08.
12.08.
15.08.
19.08.
26.08.

Róża 2
Róża 3
Róża 4
Róża 5
Róża 6

p. Anna Bock
p. Inga Muc
p. Hildegarda Czupała
p. Elfryda Fleger
p. Maria Baron

Dzisiaj XVII niedziela zwykła. Kolekta na cele parafii. Bóg zapłać!
Po nieszporach o godz. 17:00 błogosławieństwo pojazdów. Jak co roku chcemy z tej okazji
zbierać ofiary dla naszych misjonarzy - 1gr. za każdy bezwypadkowo przejechany km. Bóg
zapłać!
Dzisiaj na Górze Św. Anny główne obchody odpustu ku czci św. Anny.
—————————–——————————————–——————
W poniedziałek w naszej parafii odbędzie się całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy do udziału!
—————————–——————————————–——————
Od poniedziałku do piątku (za wyj. środy) o godz. 20:30 będzie odbywać się w naszej świątyni Nabożeństwo Pielgrzymkowe (Różaniec, krótkie rozważanie i Apel Jasnogórski).
—————————–——————————————–——————
W dniach 30.07. - 04.08. odbędzie się pielgrzymka z Opola na Jasną Górę. W środę (01.08.)
będziemy w naszej parafii gościć pielgrzymów - prosimy o przygotowanie noclegów. Rodziny, które chcą przyjąć pielgrzymów pod swój dach, proszone są o ich osobisty odbiór w godz.
wieczornych spod kościoła.
—————————–——————————————–——————
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta
—————————–——————————————–——————
W piątek o 17:30 różaniec za młode pokolenie.
—————————–——————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
—————————–——————————————–——————
Wyjazd do Olesna 30.07. (poniedziałek) o godz. 16:00 z parkingu spod Kościoła.
—————————–——————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—————————–——————————————–——————
Strzelec Opolski zaprasza wszystkie dzieci do ogrodu parafialnego w Kolonowskiem
w środę (01.08.) o godz. 10:00. W programie: gry i zabawy, konkursy z nagrodami i wiele
innych atrakcji.
—————————–——————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Stryczek zam. Kadłub
Wolny i Mateusz Glegoła zam. Kolonowskie (zap. I); Magdalena Maria
Kołodziej, zam. Kolonowskie i Piotr Ziemowit Mrozik, zam. Krapkowice
(zap. II); Martyna Maria Ptok, zam. Kolonowskie i Paweł Stefan Klyszcz, zam. Kadłub (zap. II).
—————————–——————————————–——————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary i modlitwy.
—————————–——————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Klaudii Margasińskiej i p. Anieli
Łucarz składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—————————–——————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Katarzynę Muc, Agnieszkę
Czok, Irenę Jakubczyk i Joannę Grabowską.
Pięknego i błogosławionego czasu niedzieli i tygodnia - życzymy!

