Porządek NaboŜeństw
od 25.01.2009 do 01.02.2009 r.
Niedziela 25.01. III zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Theodor Rock, seine Eltern Josef u. Franziska,
Schwiegereltern Lorenz u. Margarete Moj u. alle ++ aus der Verwandtschaft
beiderseits
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + córkę Annę Naumann w 1 r. śm., matkę Jadwigę Śmieszkoł, zaginionego
ojca Pawła Śmieszkoł, + ojca Alfonsa Niwergol oraz ++ z pokr.
17:15
Nieszpory
18:00
Za ++ rodziców, Ŝonę i teściów
Poniedziałek 26.01. śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów, wsp.
8:00
……………………………………………...
Wtorek 27.01. bł. Jerzego Matulewicza, wsp.
17:00
Za + męŜa i ojca Pawła Smandzich, Marię i Jerzego Mesjasz oraz ++ z pokr.
Środa 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dra K., wsp.
17:00
Za + Helenę Ziaja w 6 r. śm., jej męŜa Józefa, jej syna Gintra, rodziców Gertrudę i Piotra Kampa, ++ braci i siostry z pokr. Kampa, Ziaja, Paczyński, Ozimek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 29.01.
17:00
Za + męŜa Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, szwagierkę, szwagrów oraz ++ z pokr.
Piątek 30.01.
17:00
Za + męŜa i ojca w r. śm., ++ teściów i dziadków
Sobota 31.01. św. Jana Bosko, prezb., wsp.
8:30
Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus, dziadków z obu stron, rodzeństwo
z obu stron, szwagra Manfreda oraz ++ z rodzin Labus, Muc i Klein
14:00
Do O. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę BoŜą z ok. 80 r. ur. p. Otylii Stefan
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę Marię Wacławczyk w miesiąc po śm.

Niedziela 01.02. IV zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf als Dank u. Bitte um Gottes Segen
u. Gesundheit anlässlich des 85. Geburtstages von Maria KaluŜa u. Gottes Segen in den Familien der Kinder
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Do Chrystusa NajwyŜszego Kapłana przez wstaw. Niepokalanego Serca
Maryi jako podziękowanie za dar kapłaństwa ks dra Johannesa Zlotos z ok.
Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
2. Za siostrę Krystynę w 5 r. śm., jej męŜa Mikołaja, rodziców Józefa i Rozalię
15:00
Nieszpory z udzieleniem sakr. chrztu św.
18:00
Za + Marię Wacławczyk (od sąsiadów)

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
04(793) 25.01.2009 – 01.02.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:
"Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie,
które Ja ci zlecam"
Wpatrując się w urzekającą, starotestamentalną postać proroka Jonasza, bohatera dzisiejszej
Liturgii Słowa, nie sposób nie pochylić się nad
jednym z obowiązków współczesnego chrześcijanina, nad obowiązkiem reprezentowania Boga
przed światem i współpracy z Bogiem w dziele
zbawienia człowieka i świata, które dokonuje się
przez nawrócenie.
Bez wątpienia, człowiekiem zaproszonym do
reprezentowania, a właściwie uobecniania głosu
samego Boga był Jonasz. Powołany na proroka,
zupełnie nie zgadzał się z wolą Boga i dopiero po próbie ucieczki, ocierając
się o niebezpieczeństwo śmierci, zdecydował się, od niechcenia spełniać
prorocką misję. Jej efekty przerosły wszelkie ludzkie kalkulacje. Niniwici
zwrócili swe serca ku Bogu. Otrzymane powołanie, czyli osobiste zaproszenie do współpracy ze Stwórcą skierowane do Jonasza, było na szczęście
silniejsze niŜ jego prywatne, ciasne, pełne ksenofobii i egoizmu poglądy. To
sam Bóg był przyczyną nawrócenia mieszkańców Niniwy, mimo, Ŝe posłuŜył się w tym celu upartym Jonaszem.
Wszechmogący Bóg liczy na współpracę z człowiekiem. RównieŜ dziś
wzywa do działania konkretnych ludzi, konkretne córki i konkretnych synów, chłopców i dziewczęta, konkretnych męŜczyzn i kobiety, ojców i matki. Bóg chce być obecny w świecie nie tylko przez wielkość i piękno stworzenia, lecz równieŜ przez wiarę i poświęcenie konkretnych uczniów, bez
względu na ich pochodzenie, wykształcenie, zawód czy wiek. Bóg szuka
człowieka, który odpowie na Jego apel, który w porę i nie w porę gotów
będzie stanąć po stronie Prawdy, Dobra i Miłości, gotów będzie uŜyczyć
swoich ust, rąk i serca, by być prorokiem NajwyŜszego…

04/2009

Dzisiaj III niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory
o godz. 17:15. Dzisiejsza niedziela kończy Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Rozliczenie Parafialnego CARITAS
za rok 2008

Przychód
1. Wspierający
2. Magazyn odzieŜowy
3. Sponsorzy
4. Skarbonka św. Antoniego
5. JałmuŜna postna i zbiórka do koszyka
6. SprzedaŜ świec adwentowych
7. SprzedaŜ pierników

8. Projekt UE (dofinansowanie wycieczek
i Wakacji z Bogiem)

1.120,00 zł
850,00 zł
6.348,00 zł
94,00 zł
550,00 zł
155,00 zł
815,00 zł
_______________
9.932,00 zł

7.000,00 zł

Rozchód
1. Jubilaci i odwiedziny w szpitalach,
domach osób starszych i chorych
2.764,00 zł
2. Światowy Dzień Chorych, Misyjny
Tydzień Chorych i Tydzień Miłosierdzia
495,00 zł
3. Opłata biletów autobusowych do szkoły
150,00 zł
4. Zakup lekarstw, Ŝywności, opału
1.216,00 zł
5. Zakup towaru do paczek wielk. dla chorych
120,00 zł
6. Dopłata do wycieczki i zakup ksiąŜek
2.207,00 zł
7. Św. Marcin i św. Mikołaj
564,00 zł
8. Św. ElŜbieta i spotkanie Zespołu
344,00 zł
9. Wigilia
1.267,00 zł
_______________
9.127,00 zł

W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna w salce parafialnej.
Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków na „Spotkanie
z kolędą” do salki parafialnej w następną niedzielę (01.02.)
o godz. 15:00. Prosimy przynieść Drogę do Nieba.
Caritas Parafialny parafii Staniszcze Wielkie organizuje Pielgrzymkę do Medjugorje w dn. 21-27.06.2009 r. Koszt: 440 zł
+ 100 €.
Zapisy pod nr tel.: 077/ 4611 108 lub 501 796 669 (do 31 stycznia
2009 r.)
Serdeczne podziękowania składamy panu Edwardowi Obst za
transport dziewcząt na rekolekcje do Miedoni koło Raciborza.
Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek. W Gościu Niedzielnym poleca się artykuł: „Chrzestni pilnie
poszukiwani”.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie
p. Otylii Stefan, p. Karolowi Wacławczyk i p. RóŜy
Pałek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Karinę
Mąka, Małgorzatę Michalak, Dominikę Buraczyńską i Małgorzatę Zielińską. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

