Porządek NaboŜeństw
od 04.01.2009 do 11.01.2009 r.
Niedziela 04.01. II po BoŜym Narodzeniu
7:30 Für + Zofia Kruk zum 6. Todestag, ihren Ehemann Leon, Söhne Bogusław u. Georg, Schwiegertochter Renata, Vater Franciszek Smieskol u.
++ aus der Verwandtschaft
10:00 Za + męŜa i ojca Henryka w r. ur.
17:15 Nieszpory kolędowe
18:00 …………………………………………………………….
Poniedziałek 05.01.
8:00 Za + córkę Annę Naumann z ok.. ur. oraz za ++ z pokr.
Wtorek
8:00
16:00
18:00

06.01.
………………………………………………… (Deutsch)
Za Ŝyjących i ++Parafian
Za ++ dziadków Florentynę i Karola Świerczok, ++ siostry zakonne Rudolfę i Bertrandę oraz ++ z pokr.

Środa 07.01.
8:00 Za + męŜa i ojca w r. śm. ++ rodziców, teściów, + syna oraz za + bratową
Czwartek 08.01.
17:00 …………………………………………………………….
Piątek 09.01.
17:00 …………………………………………………………….
Sobota 10.01.
8:30 Za + Franciszkę Osińską w 27 r. śm., ++ Marię i Franciszka Swoboda
oraz ++ z pokr. Osiński, Swoboda i Krupka
15:00

Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze, zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata dla p. Gabrieli Zientek z ok. 50
r. ur.

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Do MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 60 r.
ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinie i w rodzinach dzieci

Niedziela 11.01. Chrztu Pańskiego
7:30 Für + Ehemann u. Vater Klaus Gepert zum Todestag
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za Parafian z ok. zakończenia wizyty duszpasterskiej
17:15 Nieszpory kolędowe
18:00 W 5 r. śm. męŜa i ojca Ludwika Lenart oraz za ++ rodziców, teściów i ++
z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
01(790) 04.01.2009 – 11.01.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo…
Radość z Narodzenia Pańskiego trwa
w Kościele nadal i któŜ by nie pragnął, aby
światło Chrystusa opromieniło cały rozpoczynający się rok. Nie do końca od nas zaleŜy, jaki będzie w tym roku bieg polityki, kultury, nauki. Ale spójrzmy bliŜej na rodzinę,
na ludzi, których codziennie spotykamy. Tutaj wiele zaleŜy od naszej osobistej postawy.
Tutaj znajdziemy przestrzeń do realizowania
naszych marzeń i nadziei.
Liturgia 2. Niedzieli po Narodzeniu Pańskim pozwala nam wysłuchać jeszcze raz tej
uroczystej Ewangelii z Mszy z dnia Narodzenia Pańskiego. Ujawnia się w tym zamysł
pedagogiczny Kościoła. Niedziele następujące po wielkich uroczystościach,
takich jak BoŜe Narodzenie czy Wielkanoc, są poświęcane zgłębianiu przeŜywanej tajemnicy, gdyŜ ich jednorazowe przeŜycie jest niewystarczające.
Święty Augustyn wypowiadając się o tym urywku stanowiącym prolog
Ewangelii Świętego Jana mawiał, Ŝe: „powinien on być wpisany złotymi
literami i umieszczony w kościołach na poczesnym miejscu”, takie jest bowiem jego bogactwo i znaczenie dla wiary chrześcijańskiej.
Dziecię, które w tych dniach oglądamy w Ŝłóbku, jest Odkupicielem
świata i kaŜdego człowieka. Przychodzi przede wszystkim po to, aby dać
nam Ŝycie wieczne, do którego dąŜymy podczas naszej ziemskiej pielgrzymki. Staje się człowiekiem, aby wzywać grzeszników do nawrócenia,
aby zbawić to co zginęło, aby wszystkim ludziom przekazać Ŝycie BoŜe.
Radujmy się i adorujmy w tych dniach Chrystusa Wcielonego Syna BoŜego, który przyszedł na ziemię i przebywa pośród nas takŜe dziś, gdy za kaŜdym razem sprawujemy Świętą Liturgię.

ROK PAŃSKI 2008
PODZIĘKOWANIA
Wspólnota Parafialna Ŝyje i rozwija się dzięki ludziom, którzy przez czyny płynące z wiary w sposób świadomy okazują swoją przynaleŜność odo Boga i Kościoła. Oni są Jej prawdziwym błogosławieństwem. Dlatego teŜ składamy serdeczne wyrazy podziękowania:
♦
Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za branie odpowiedzialności za naszą
Wspólnotę,
♦
Siostrom Karmelitankom za wsparcie modlitewne oraz za posługę
w zakrystii i w katechezie,
♦
Panu Kościelnemu za posługę w zakrystii,
♦
Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę przy Ołtarzu i odwiedzanie chorych,
♦
Ministrantom, Dzieciom Maryi, Lektorom, Scholom, Organistom,
p. Manfredowi Jancik i Orkiestrze,
♦
Grupom parafialnym:
- Parafialnemu Zespołowi CARITAS za troskę o ludzi potrzebujących,
samotnych i chorych oraz za pracę z dziećmi (Wakacje z Bogiem),
- RóŜom RóŜańcowym za ich modlitwę i troskę o otoczenie kościoła,
- Rodzinie Kolpinga za organizację Turnieju Piłkarskiego,
♦
Paniom za troskę o otoczenie przy figurze MB Fatimskiej,
♦
Panom opiekującym się cmentarzem,
♦
Paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki i organizację Niedzieli
Dobrej KsiąŜki,
♦
Paniom dbającym o wystrój kościoła i sprzątającym go,
♦
Kandydatom z grupy bierzmowania za porządkowanie placu kościelnego,
♦
Panu Henrykowi Drzyzga za palenie w kościele i panom koszącym trawę,
♦
Paniom i Panom za prace na probostwie i w ogrodzie parafialnym,
♦
Panom za modernizację śmietnika,
♦
Panu Rafałowi Pocześniok za pracę przy wydawaniu gazetki parafialnej,
♦
Szkole podstawowej, przedszkolu i gimnazjum,
♦
Firmom i sponsorom z terenu naszej parafii i spoza, szczególnie: Packprofil, Adamietz, Paher, Mercur, Bankowi Spółdzielczemu w Kolonowskiem, Eltete, Axel, Klimbart, Grabowski, Leszczyk, Student i Lemcke,
♦
Wszystkim, którzy ofiarują swoje modlitwy i cierpienia w int. naszej
Wspólnoty

01/2009
Dzisiaj II niedziela po BoŜym Narodzeniu. Zapraszam na nieszpory kolędowe o godz.
17:15. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Kurię i WSD.
Kolekta: z pasterki na Fundusz Obrony śycia wyniosła 1.273 zł i 2,50 €; dla naszych
sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus wyniosła 3.071,49 zł i 10,40 €; na KUL wyniosła
460,25 zł. Bóg zapłać!
We wtorek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Kolekta przeznaczona jest na misje.
Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody po kaŜdej Mszy św.!
W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej i młodzieŜowej z racji wtorkowej Uroczystości Objawienia Pańskiego.
W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Świętego, a w naszej Parafii podsumowanie Wizyty Duszpasterskiej i kolekta kolędowa.
Plan Wizyty Duszpasterskiej
Niedziela (04.01.)
godz. 13:00

ul. Prosta
I. od końca (w stronę Leśnej)

Poniedziałek (05.01.) ul. Leśna
godz. 14:00
I. od lasu
Środa (07.01.)
godz. 14:00

ul. Prusa, Mickiewicza i Konopnickiej
I. ul. Prusa (od końca), Mickiewicza i Konopnickiej

Niedziela (11.01.)

godz. 14:00 kolęda dodatkowa (na zgłoszenie)

28 stycznia br. były proboszcz Kolonowskiego ks. dr Johannes Zlotos będzie obchodził Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Msza św. w intencji Jubilata zostanie odprawiona
w Kolonowskiem w niedzielę (01.02.) o godz. 10:00. Dla Parafian, którzy chcieliby
złoŜyć Ŝyczenia podajemy adres: Pfr. Dr. Johannes Zlotos, Kirchweg 8, 79244 Münstertal, Niemcy.
Nasze Siostry składają serdeczne podziękowania za złoŜoną ofiarę na klasztor. Za
Ofiarodawców będzie odprawiona Msza św. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Janowi Richter składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!

oraz
wszystkim ludziom dobrej woli,
którym na sercu leŜy dobro naszej Wspólnoty Parafialnej.
Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Urszulę Grabowską, Magdalenę Macioł, Annę Bock i Iwonę Krupa. Bóg zapłać!

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

