Porządek Nabożeństw
Od 05.08. do 12.08.2012 r.
Niedziela 05.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Klara u. Franz, u alles Kinder
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O opiekę MB, potrzebne łaski, Boże bł. z ok. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
17:15 Nieszpory i chrzest: Oliwia Marianna Fiedler
18:00 Za + Zofię Patyk w 30 dzień po śm.
Poniedziałek 06.08. święto Przemienienia Pańskiego
8:00 Do MBNP i św. Judy z podz. za odebrane łaski, ukończenie szkoły i zdanie
matury z prośbą o dobry wybór dalszej drogi życiowej oraz opiekę i zdrowie dla całej
Rodziny
Wtorek 07.08.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Adolfa w r. urodzin, ++ rodziców Augustyna i Martę, Antoniego
i Annę, siostrę Elżbietę, szwagrów Huberta, Gerharda, Krzysztofa, Ryszarda, + Mateusza,
++ dziadków
Środa 08.08. św. Dominika, prezb., wsp.
8:00 Za + Zofię Patyk - zam. od szwagierki Stanisławy z rodziną
11:00 Msza św. i ślub Marta Konieczko i Piotr Pytel
Czwartek 09.08. święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. m. Patronki Europy
18:00 Za ++ rodziców Johannę i Kolofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, 3 braci, bratową,
szwagra, ++ z pokr
Piątek 10.08. św. Wawrzyńca, m., wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Jadwigę i Wilhelma, Gertrudę i Karola, siostrę Anastazję,
szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda, Ernesta, ++ pokr.
Sobota 11.08.
8:00 ……………………………………………
15:00
—–——————-————————–——————————————–——————

17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Czorniczek, ++ pokr.
Niedziela 05.08. XIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Maria Todestag, Vater Karl und Eltern ++ Maria, Teodor u. Bruder Paul.
verst. Aus der Verwand Schaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + syna Pawła Mańczyk z ok. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ ciocię Klarę Rychter z ok. urodzin, dziadków Michała i Marię Adamczyk, wujostwo
Franciszkę i Richarda Skop, Wandę i Tomasza Adamczyk, ciocie Elżbietę Nawrocki,
Renatę , Helę Adamczyk, poległego wujka Teodora, ++ kuzynostwo

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

32(975) 05.08.2012 – 12.08.2012
„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten który trwa na wieki”
Codzienny pokarm ma na uwadze
nasze doczesne życie. To jest pokarm
dla ciała. Ten, kto chce mieć udział
w życiu wiecznym, objawionym nam
w ciele zmartwychwstałego Jezusa,
musi dowartościować pokarm, który
gwarantuje przejście w tę formę życia.
To jest pokarm dla ducha. Z Objawienia wiemy, że jest nim słowo Boga.
Trzeba to słowo usłyszeć, umiłować
i wykonać. Trzeba to słowo postawić wyżej niż wszystkie inne pokarmy tego
świata. Żyjemy w świecie braku zainteresowania wieczną formą życia, co objawia się w braku zainteresowania pokarmem, nieodzownie potrzebnym do jego
zyskania. Tym należy tłumaczyć spadającą ilość katolików, którzy w niedzielę
nie spieszą do ołtarza, na którym spoczywa pokarm nieśmiertelności. Nic się
nie da uczynić, by siłą czy podstępem przyprowadzić ludzi do stołu słowa
Bożego i stołu Komunii Świętej. To podejście musi być całkowicie dobrowolne. Rodzice nie mogą zmuszać dziecka, aby chodziło do kościoła, lecz winni je
przekonać swoją postawą, jak ważne jest dla nich uczestniczenie w niedzielnej
Eucharystii. Mąż nie przyprowadzi żony, a żona męża. Małżonek może jedynie
pokazać drogę do kościoła, idąc w niedzielę do ołtarza. Zapowiedź ustanowienia Eucharystii spotkała się z brakiem zrozumienia słów Jezusa ze strony
słuchaczy. Oni, słysząc o możliwości spożywania pokarmu dającego życie
wieczne, szemrali i ostatecznie odwrócili się tak od pokarmu, jak i Chrystusa.
Tak wiele sytuacji ujawnia ten sam błędny krok współczesnych chrześcijan. To
wymaga zastanowienia i mobilizacji sił, by nie popłynąć z tym odpływem, bo
powrót do ołtarza jest bardzo trudny.
Sentencja tygodnia: bł. Jan XXIII - Prawda jest światłem, w którym
powinna zanurzyć się cała osoba i która nadaje ton pojedynczym poczynaniom
życia.
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Szczytem modlitwy jest ofiara Mszy św. Piękną i błogosławioną sprawą jest modlitwa podczas Mszy w konkretnej
sprawie, za konkretną osobę, rodzinę przez zamawianą Intencję. Wypraszajmy przez naszą modlitwę zbawienie
wieczne naszym zmarłym. Prośmy o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla żyjących. Zachęcam szczególnie młode
małżeństwa, rodziny do modlitwy o miłość, wierność w małżeństwach, tak bardzo w naszych czasach potrzebną.
Dostrzegajmy dobro, które od Boga otrzymujemy i składajmy dziękczynienie nie tylko z okazji urodzin i rocznic.
Zamówiona intencja Mszy św. może być też pięknym prezentem.
—–——————-————————–——————————————–——————
O kim mówimy, że ma „anielską cierpliwość”?
a) o śpiochu
b) o kimś, kto „dmucha na zimne”
c) o kimś, kto się nigdy nie unosi
Kto tak bał się wody święconej, że aż się znalazł w przysłowiu?
a) pan Twardowski
b) diabeł
c) Annasz i Kajfasz
Gdzie rosło drzewo poznania dobra i zła?
a) na pustyni Synaj
b) obok wieży Babel
c) pośrodku raju
Dokończ powiedzenie: „wszystkie drogi prowadzą …
a) …do domu
b) …do Rzymu
c) …do Europy
Z czego zasłynął Samson?
a) z tego, że zawsze mówił prawdę
b) z urody
c) z niezwykłej siły
Gdzie leży Palestyna, zwana Ziemią Świętą?
a) tam, gdzie Afryka łączy się z Azją
b) tam, gdzie ziemia łączy się z niebem
c) tam, gdzie ludzie mówią po grecku
Co to znaczy: ”Przystąpić do stołu Pańskiego”?
a) wziąć ślub
b) przeżegnać się
c) przyjąć Komunię świętą
Ilu było papieży przed Benedyktem XVI?
a) 301
b) 264
c) 166
Jakie zwierzę nazywamy Bożą krówką?
a) biedronkę.
b) baranka.
c) żubra.
Kto ma „kiełbie we łbie”?
a) wędkarz
b) zapominalski
c) ktoś mało poważny
Ile medali zdobędzie reprezentacja Polski na Olimpiadzie w Londynie?
a) 123
b) 16
c) 4

Dzisiaj XVIII niedziela zwykła. Kolekta na cele kurii i seminarium. Bóg zapłać! Nieszpory o godz. 17:15.
—–——————-————————–——————————————–——————
W poniedziałek święto Przemienienia Pańskiego.
—–——————-————————–——————————————–——————
W piątek zapraszam młodzież na pieszy spacer do zameczku w Zawadzkim. Zbiórka o 11:00 przy plebanii.
—–——————-————————–——————————————–——————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele naszej parafii.
—–——————-————————–——————————————–——————
Bóg zapłać za złożoną ofiarę 2.202 zł i 5 euro, w dniu błogosławieństwa pojazdów. Ofiara ta zostanie przekazana misjonarzowi z Togo, ks.. Zygmuntowi Perfeckiemu, który będzie gościł w naszej parafii w niedzielę
12 sierpnia.
—–——————-————————–——————————————–——————
Bóg zapłać za składane ofiary na remont dachu klasztoru sióstr na nasze konto parafialne. Suma zebranych ofiar
to .42.250 zł. (materiał został zapłacony). Prace rozpoczną się 20 sierpnia. W imieniu PRD, sióstr i swoim prośba o dalszą życzliwość w ofiarności na ten cel. Bóg zapłać!
Dziękujemy p. Błażejowi Czupalla, firmie MASBUD z Myśliny za wypożyczenie rusztowanie, rodzinie
Grabowski za transport, naszym panom za postawienie.
—–——————-————————–——————————————–——————
Bóg zapłać:
przedstawicielom młodzieży za udział w Święcie Młodzieży na Górze św. Anny.
przedstawicielom parafii za udział w pielgrzymce opolskiej.
grupie parafian za wyjazd na odpust św. Anny do Olesna.
za modlitewne czuwanie podczas Adoracji.
za obecność na modlitewnych spotkaniach duchowego pielgrzymowania.
tym wszystkim, którzy pod swój dach przyjęli pielgrzymów, którzy w różny sposób służyli im pomocą.
—–——————-————————–——————————————–——————
Parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się od 24 do 26 sierpnia. Zapisy chętnych do pieszego pielgrzymowania w zakrystii, do wyjazdu autobusem u p. Marii Baron tel. 774631813 Zapisy do dnia 15 sierpnia.
—–——————-————————–——————————————–——————
W zakrystii do odebrania plan dla kierowców
—–——————-————————–——————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
—–——————-————————–——————————————–——————
Kancelaria czynna po Mszach św. w tygodniu. Można zamawiać intencje mszalne na drugą połowę 2012 roku.
—–——————-————————–——————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny,
—–——————-————————–——————————————–——————
Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny obchody Wniebowzięcia NMP.
—–——————-————————–——————————————–——————
Naszą parafialną stronę www. w miesiącu lipcu odwiedzono 2.415 razy. Dziękujemy! W galerii (str. 2)można
zobaczyć zdjęcia m.in.z Camino i wakacji z Bogiem.
—–——————-————————–——————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Stryczek zam. Kadłub i Mateusz Glegoła zam.
Kolonowskie (zap. II); Magdalena Maria Kołodziej, zam. Kolonowskie i Piotr Ziemowit Mrozik,
zam. Krapkowice (zap. III); Martyna Maria Ptok, zam. Kolonowskie i Paweł Stefan Klyszcz, zam.
Kadłub (zap. III). Ewelina Gerlich zam. Kadłub i Rafał Sznura zam. Kolonowskie (zap. I), Anna
Jendryka zam. Jemielnica i Michał Wałaszek zam. Kolonowskie (zap I).
—–——————-————————–——————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Czesławowi Mielczarek i p. Janowi Banach składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–——————-————————–——————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Gizelę Stryczek, Irenę Jancik, Renatę Fuchs oraz
Marię Bonk.
Pięknego pobytu wakacyjnego życzymy wszystkim gościom naszej parafii!

