Porządek Nabożeństw
od 09.09. do 16.09.2012 r.
Niedziela 09.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit für ++ in der Familie in besonderer 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 ++ pokr. oraz o uzdrowienie wnuka Kamila i szczęśliwy przebieg operacji
Poniedziałek 10.09.
7:00 Za ++ Alfreda i Franciszkę w 50 r. śmierci
Wtorek 11.09.
18:00 Za + Elżbietę Mańczyk - zam od IX Róży Różańcowej
Środa 12.09.
12:00 Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Jendryka, ojca chrzestnego Bogusława oraz dziadków
z obu stron
17:00 Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierkę Jadwigę, szwagrów Henryka i Zygfryda, ++ dusze z pokr. i w czyśćcu cierpiące
Czwartek 13.09. św. Jana Chryzostoma, bpa i dra K., wsp.
11:00 Msza św. i ślub: Gontarz Anna i Bonk Damian
18:00 1. Za + męża Ernesta, ++ rodziców, dziadków, 2 siostry, brata, szwagrów i pokr.
2. Za ++ matkę Elżbietę Leja w r. śmierci oraz ojca Pawła Leja
19:00 Nabożeństwo fatimskie
Piątek 14.09. Święto Podwyższenia Krzyża
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża Józefa, rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, Bernarda, Franciszka oraz ++
pokr.
Sobota 15.09. NMP Bolesnej, św.
8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 75 r. urodzin ojca oraz
50 r. urodzin syna oraz o zdrowie w rodzinie córki
—–—————————————–——————————————–————–
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ teściów, żonę i rodziców
Niedziela 16.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, rodziców, teściów, brata Stefana, szwagrów Rudolfa i Józefa, jego syna Zygfryda
13:00 DZIĘKCZYNNA MSZA ŚWIĘTA DOŻYNKOWA

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Jezus spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł
do głuchoniemego: „Effatha”
Często skłonni jesteśmy do godnej
podziwu solidarności i współczucia wobec
ludzi dotkniętych kalectwem ciała. Głuche
ucho i niemy język, których osobowym symbolem jest głuchoniemy z ewangelii dzisiejszej niedzieli, to jednak nie tylko choroba
ciała. Symbolizuje bowiem dolegliwość, na
którą czasem i pozornie zdrowi zapadają,
mianowicie chorobę głuchej duszy i niemego
serca. Głuchota duszy jest gorsza od głuchoty ciała, nie ma bowiem gorszego głuchego
niż ten, który nie chce słuchać. Coraz więcej
w nas i wokół nas ludzi, którzy zamknęli
uszy na głos Słowa Bożego, zamknęli duszę na Bożą łaskę. „Otwórz się
i pomóż otworzyć się innym” – to wezwanie kieruje Chrystus do każdego z
nas. Obowiązek apostolstwa wynikający z łaski otrzymanego Chrztu św.
jest dziś – chyba bardziej niż kiedykolwiek – naszym powołaniem. Boga
i Jego Orędzie niech zatem głoszą rodzice swoim dzieciom, ucząc ich od
najmłodszych lat modlitw i postawy wiary. Niech je głosi przyjaciel przyjacielowi, gdy nadarza się okazja, kolega w pracy swoim współpracownikom
przez słowo, dobry przykład, przez radość wynikającą z umiłowania Chrystusa. Niech świadczy o nim uczeń w szkole i student na uniwersytecie tym,
z którymi spędza długie godziny… Obyśmy potrafili w naszej codzienności
jak najwierniej odzwierciedlać Chrystusa, aby inni patrząc na nas, otwierali
swe dusze i serca na Prawdę, Dobro i Miłość i również stawali się ich
świadkami w świecie, budując w ten sposób konsekwentnie Chrystusową
cywilizację miłości.
SENTENCJA TYGODNIA: Św. Paweł: Bądźcie pełni radości w nadziei,
cierpliwi w cierpieniu, a wytrwali w modlitwie.
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Święto Dziękczynienia
Gminne Dożynki
15 i 16.09.2012 roku w Kolonowskiem
parafialny kościół oraz parafialny ogród
Msze św. w tych dniach będą w sobotę o 18:00, w niedzielę o 7:30;
10:00 i 13:00 Msza św. Dożynkowa. Nie będzie Nieszporów ani Mszy
Św. w niedzielę o 18:00. Prośba, aby w miarę możliwości uczestniczyć
w Mszy św. Dziękczynnej – Dożynkowej. Gromadzimy się o godz. 12:45
pod strażą i procesyjnie przyjdziemy do kościoła. Porządek procesji: kadzidło; krzyż i akolitki; marianki; ministranci, siostry, szafarze, orkiestra;
dzieci z darami; korony żniwne; starostowie; kapłani; wierni. Po przyjściu
do świątyni i pozdrowieniu nastąpi błogosławieństwo koron i darów, korony zostają postawione z tyłu prezbiterium. Po modlitwie wiernych nastąpi
przyniesienie darów przez starostów i dzieci. Udziałem w Mszy Św. i uroczystym Te Deum pragniemy Bogu z serc naszych składać dziękczynienie.
Okazja do spowiedzi św. przed Dożynkami, w tygodniu, pół godziny
przed każdą Mszą św.
Prośba, aby kto może, to do czwartku przyniósł dary do dekoracji ołtarza:
warzywa, owoce itp.
Program Gminnych Dożynek
Sobota:
17:00 - Gry i zabawy dla dzieci
18:00 – Ola Ost
19:30 - Zabawa taneczna z zespołem Voyager
Niedziela:
15:00 – Korowód (spod straży, ulicami Opolską, Kościuszki, Kolejową,
Ks. Czerwionki, Leśną do ogrodu parafii). Nieśmiała prośba organizatorów, aby udekorować trasę korowodu.
16:00 – występ dzieci z PSP Kolonowskie
16:30 - Orkiestra dęta Colonnowska
17:00 – Zespół taneczny Figielek
18:00 - Dominika & Janusz Żyłka
19:00 – Zabawa taneczna z DJ Hubertem oraz dodatkowe atrakcje
i niespodzianki
ZAPRASZAMY

Dzisiaj XXIII niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
—–—————————————–——————————————–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Podczas Mszy błogosławieństwo przyborów szkolnych
uczniów I klasy. Po Mszy w salce spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I komunii św.
—–—————————————–——————————————–—————
W czwartek o 19:00 Nabożeństwo fatimskie.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę odpust Podwyższenia Krzyża św. w zameczku.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXIII zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
W imieniu sióstr, PRD i swoim Bóg zapłać za składane ofiary na remont dachu klasztoru. Prace
postępują, jednak czasochłonne było ocieplanie wszystkich wypustów. Liczymy na dalszą ofiarność, aby uzbierać całkowitą kwotę na zapłacenie prac i dodatkowo zakupiony materiał.
—–—————————————–——————————————–—————
Dzisiaj po każdej Mszy św. 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.
—————————–——————————————–——————–————
Został zakupiony opał na zimę: miał 23,5 t za 11.600 zł, groszek 9 t za 7.100 zł. Suma ofiar złożonych na ten cel w 3 kolektach wyniosła 12.210 zł. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać za każde dobro, życzliwość, modlitwy i wykonane prace dla naszej parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
Od czwartku do niedzieli, na Górze św. Anny obchody Uroczystości Podwyższenia Krzyża.
—–—————————————–——————————————–—————
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie będzie 26.09. br. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu.
Wyjazd z parkingu w Kolonowskiem o 16:35. Koszt 12 zł. Zapisy w zakrystii.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę 15 września Pielgrzymka Narodów do Zlatych Hor. Szczegóły w gablotce. Gminny
DFK organizuje wyjazd, zapisy do 10 września u p. Elżbiety Ullmann tel. 77 4611 462.
W sobotę dnia 29 września 2012 r. odbędzie się we Wrocławiu IV Festiwal Kultury Mniejszości
Niemieckiej w Polsce. W ramach Festiwalu wystąpi gwiazda niemieckiej muzyki szlagierowej
piosenkarz Heino. Zarząd gminny DFK w Kolonowskiem organizuje wyjazd autobusowy. Zgłoszenia o udziale przyjmowane będą do dnia 20 września u p. Elżbiety Ullmann tel. 77 4611 462
i p. Katarzyny Muc tel. 774611063. Koszt przejazdu 20 zł.
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Weite Welt, Stadt Gottes i Pico
—–—————————————–——————————————–—————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Sonia Loch, zam. Spórok i Łukasz Iwanecki, zam.
Kolonowskie (zap. I), Michał Mika, zam Zawadzkie i Dorota Krupka, zam. Zawadzkie
(zap. III)
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Urszuli Żurek, p. Wandzie Pietrek,
p. Marii Kluba i p. Herbertowi Świerczok składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–——–——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Gizelę Tarara, Teresę Obst, Mariolę
Hornik i Dorotę Bednorz. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–——–——
Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż.

