Porządek Nabożeństw
od 02.09. do 09.09.2012 r.
Niedziela 02.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum Geburtstag, seine ++ Eltern, Bruder, Schwägerin,
++ Eltern Rosa u. Franz Smieskol, Pfr. Georg Obst, Großeltern u. Verwandte aus den Familien Kruk,
Smieskol, Klimas, Obst, Jendryka u. Pyka
9:30
10:00
17:15
18:00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Do Bożej Op. za wstawiennictwem MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę z ok.
91 r. urodzin Róży oraz o bł. Boże w rodzinach synów i wnuków
Nieszpory
O zdrowie dla córki.

Poniedziałek 03.09. św. Grzegorza Wlk. p. dr. wsp
8:30 Msza św. rozpoczynająca rok szkolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum
18:00 Za ++ rodziców Rajnholda i Elżbietę Lepka, teściów Karola i Albinę Sonsala, szwagra Waltra
Zyzik, dziadków z obu stron oraz ++ pokr. Krupka, Joniec, Lepka, Świat
Wtorek 04.09.
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. Dla Eweliny
i Grzegorza z ok. 15 r. ślubu
Środa 05.09.
18:00 Do Bożej Op. przez wst. Maryi z podz. za odebrane łaski przez lata pożycia małżeńskiego, z prośbą o
dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Swoboda, oraz o bł. Boże w rodzinach córki i synów
I Czwartek 06.09.
17:00
Godzina święta
18:00 Za ++ męża i ojca Jerzego Wałaszek 1 r. śmierci
I Piątek 07.09.
7:00 Für alle Kranken aus unserer Pfargemeinde
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Herberta Kania w r. urodzin i śmierci, jego rodziców Martę i Stanisława, ojca
Alfreda Steinert, dziadków Dryś, Steinert, Fidler, Kania oraz ++ pokr.
Sobota 08.09. Narodzenie NMP, św.
8:00 W int. żyjących i ++ członków róż różańcowych
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w int. Marii Bednorz z ok. 80 r.
urodzin oraz o Boże bł. rodzinach dzieci i wnuków
14:00 Msza św. i ślub: Starczewska Beata i Gavin Swift
—–—————————————–——————————————–————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda z ok. urodzin oraz ++ pokr.
Niedziela 09.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zu Gottes Barmherzigkeit für ++ in der Familie und besondere Meinung
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, 3 braci, 2 siostry, bratowe Elżbietę, Klarę, 3 szwagrów, Franciszka i Agnieszkę oraz ++ pokr.
15:00 chrzest: Julianna Elena Czupała
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża i ojca Marcina 7 r. śmierci, teścia Gerharda, braci Franciszka i Edwarda, dziadków oraz ++
pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„ Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą …”
Chrześcijaństwo jest religią wnętrza, religią czystego
serca. Tu nie wystarczy zewnętrzne obmycie, rytuał uczyniony
jedynie dla tradycji. Tak jak naczynie umyte nie jest naczyniem umytym tylko z zewnątrz, bo przecież wnętrze kubka,
talerza czy dzbana zawiera drogocenny płyn, tak samo ciało
chrześcijanina będące świątynią Ducha Świętego, to, co
najważniejsze zawiera wewnątrz, w sercu. Zewnętrzny brud
znaczy jeszcze niewiele wobec zabrudzonego wnętrza, brudnego serca. Tego
brudu zewnętrznego wokół nas ciągle dużo. Afery, korupcja, zło, grzech, to
wszystko dostrzegamy wokół siebie, ale czy to tak naprawdę może zabrudzić
chrześcijanina, który chce uchronić czyste serce. Bardzo często tak się usprawiedliwiamy. Każde zło zewnętrzne staje się dla nas usprawiedliwieniem naszego
własnego zła, grzechu. Bo tak robią wszyscy, bo tak uczynił mi jeden, czy drugi
człowiek. Tymczasem chrześcijanin usprawiedliwienie ma w Jezusie Chrystusie.
On jest źródłem dobra i życia w nas. To On jest tym, który oczyszcza nas
z grzechu i przywraca czyste serce. Ale temu obmyciu serca to my sami mamy
poddać nasze wnętrze. Umożliwić Mu dotarcie do każdego brudnego miejsca
w nas. Inaczej zewnętrzna czynność obmycia nie będzie prowadziła do tego, co
jest w naszej relacji do Boga istotą, do umiłowania Boga, a będzie tylko formalizmem. Religia to stawanie wobec Boga, zachowywanie czystego serca od wpływu
zła, ale także, wypływając z czystego serca, będzie realizowała się w czynach
miłosierdzia względem bliźniego. Stawanie wobec Boga bez miłości bliźniego,
bez strzeżenia siebie od zła tego świata, jest tylko rytualnym zewnętrznym obmyciem. Słuchaniem Boga bez czynienia Jego woli. A przecież św. Jakub woła:
„Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi
samych siebie”
Drogie Dzieci! Na progu nowego roku szkolnego życzę Wam wielu sukcesów,
rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Niech zdobywaniu wiedzy towarzyszy
również rozwój duchowy. Nauczycielom i pracownikom oświaty życzę, by był
to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam
zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości
i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan od Krzyża: Cnoty, które zdobywamy
z trudem, są zwykle bardzo cenne, najwspa-nialsze i bardziej stabilne od tych,
które nabylibyśmy ze smakiem i łagodnością ducha. W czasie suszy, w trudnościach, w cierpieniu cnota zapuszcza swoje korzenie.
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Nowy rok szkolny 2012/2013
Zakończyły się wakacje. Rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny.
Nowe plany, postanowienia, marzenia. Rok szkolny to nie tylko nauczanie,
kształcenie, pogłębienie wiedzy. Ale to także wychowanie. To stawanie się
lepszym człowiekiem. To, może przede wszystkim, wewnętrzna praca nad sobą
i swym charakterem. To pogłębianie wiary i przyjaźni z Bogiem. Zadania te stoją
przed Rodziną, Kościołem i Szkołą. Kościół swą misję wychowania pełni
w szkole, poprzez katechezę oraz przy parafii. Oprócz katechezy w szkole są
spotkania przy parafii. Dla przygotowujących się do I Komunii. Dla przygotowujących się do bierzmowania 3 klasa gimnazjum. Dla 1 i 2 klasy gimnazjum. Są
spotkania grup np. ministranci marianki. Pamiętajmy jako rodzice o mszach
szkolnych: w środę - szkoła podstawowa. Pierwsze piątki - młodzież szkół
gimnazjalnych i starsza. Oczywiście fundamentem wiary pozostaje Msza
niedzielna. W obecnym roku duszpasterskim towarzyszy nam hasło „Kościół
naszym domem”. Chodzi o to, by wszyscy, którzy tworzą parafię czuli się
w Kościele jak w domu. Traktowali Go jak dom. Tęsknili, jak najczęściej odwiedzali, o Niego dbali i czuli się za Kościół odpowiedzialnymi.
—–—————————————–——————————————–—————

Dożynki
Piękną tradycją jest, iż po zakończeniu żniw, rolnicy przychodzą do świątyń, aby Bogu składać swe dziękczynienie. Ale, podziękowanie to niemal
obowiązek każdego z Nas. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu. Za chleb
powszedni i eucharystyczny. W roku gdy wiele regionów nawiedzały
nieszczęścia i kataklizmy, My możemy dziękować, że nas omijały. Okazją
do wdzięczności będą Gminne Dożynki, które odbędą się, po wielu latach,
w Kolonowskiem w dniach 15 i 16 września br. Najważniejszym momentem będzie Msza św. Dożynkowa w niedzielę o godz. 13:00. W programie również w niedzielę o 15:00 korowód dożynkowy. W sobotę i niedzielę
spotkanie festynowe w ogrodach plebanii. Często da się słyszeć głosy „...
a u nas to się nic nie dzieje”. Nieprawda dzieje się dużo. Ważne, aby chcieć
w tym co się dzieje uczestniczyć. Zapraszamy do pomocy w organizacji
Dożynek, a WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW do udziału w Mszy św. oraz
wspólnym spotkaniu i zabawie.
—–—————————————–——————————————–—————

Na wszystkich Mszach niedzielnych, również w sobotę i niedzielę o 18:00,
w liturgii słowa, będą czytane dwa czytania.
—–—————————————–——————————————–—————

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby postępowania polityków cechowały uczciwość, prawość i umiłowanie
prawdy.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania
misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich

Dzisiaj XXII niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele kurii i seminarium.
Nieszpory o 17:15.
—–—————————————–——————————————–—————
W poniedziałek o godz.8:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. O 18:00 na Mszę rozpoczynającą rok szkolny zapraszam starszą młodzież.
—–—————————————–——————————————–—————
Pierwszy czwartek miesiąca, Godzina święta o 17:00.
—–—————————————–——————————————–—————
Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych z komunią św. od godz. 8:00 na wszystkich
ulicach, z wyjątkiem ulic Haraszowskie i Pluderska gdzie odwiedziny będą w sobotę od
9:00.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę po Mszy św. o 8:00 błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXIII zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać za składane ofiary na remont dachu klasztoru sióstr na nasze konto parafialne.
Stan wpłat to: 45.550 zł.
—–—————————————–——————————————–—————
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie można nabyć kalendarze misyjne na 2013
rok. Autorami zdjęć w jednym z kalendarzy są m.in.. ks. Henryk Pocześniok, oraz goszczący
u nas nie dawno ks. Zygmunt Perfecki. Zysk ze sprzedaży zostaje przeznaczony na cele
misjonarzy z diecezji opolskiej.
—————————–——————————————–——————–————
W środę o 18:30 spotkanie uczniów i rodziców klasy 3 gimnazjum w kościele.
W piątek o 17:00 spotkanie uczniów i rodziców klas 1 i 2 gimnazjum w kościele.
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać za każde dobro, życzliwość, modlitwy i wykonane prace dla naszej parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
W poniedziałek o 18:30 zapraszam marianki i ministrantów na spotkanie przy ognisku.
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkie dziewczyny, które już są mariankami i te, które chciałyby się zapisać zapraszamy
na pierwsze spotkanie w sobotę 8 września o godz. 10:00 do salki u sióstr.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę 15 września odbędzie się Pielgrzymka Narodów do Zlatych Hor. Szczegóły
w gablotce.
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Weite Welt, Stadt Gottes, Pico.
—–—————————————–——————————————–—————
UMiG w Kolonowskiem informuje o zbiórce zużytych, nieużywanych, starych urządzeń
elektrycznych, która odbędzie się 05.09. br. Zużyty sprzęt należy wystawić przed posesję do
godziny 8:00.
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Reginie Kosytorz oraz p. Marii
Bednorz składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–——–——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Żeromskiego: Elżbietę Lepieciło, Helenę
Krupka i Małgorzatę Konieczko oraz z ul. 1 Maja: Marię Ziaja. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–——–——
Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem.

