Porządek NaboŜeństw
od 27.12. do 03.01.2010 r.
Niedziela 27.12. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
7:30
Für + Ryszard Niemiec, + Alfred Walaszek, Schwiegervater Wincent Niemiec, Schwäger
Konrad u. Marek u. ++ aus der Verwandtschaft
10:00
Do Świętej Rodziny za Ŝyjących i ++ Parafian
17:15
Nieszpory boŜonarodzeniowe
18:00
Za + syna Henryka Maniera, męŜa Franciszka, ++ rodziców, siostry, szwagrów, teściów
oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 28.12. śś. Młodzianków, mm., św.
9:00
1. Za + matkę Marię Drozdziok z ok. ur., ojca Antoniego, męŜa Józefa Fleger, rodziców
Marię i Ignacego, 2 szwagrów, szwagierkę, Gertrudę Poloczek, ++ z pokr. oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
2. Za + męŜa i ojca Ernesta w m-c po śm., syna Jana, matkę Gertrudę oraz szwagra Ernesta
Wtorek 29.12. V Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
8:00
1. Za + Józefa Rossa (od sąsiadów)
2. Za + męŜa i ojca Franza Scholz, rodziców, teściów, szwagrów Jerzego i Pawła oraz ++
z pokr.
Środa 30.12. VI Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
8:00
1. Do MB N. Pomocy z prośbą o wstaw. do Ducha Św. o dary mądrości, umiejętności,
poboŜności oraz zdrowia dla syna Gabriela z ok. 18 r. ur.
2. Za + męŜa i ojca Gintra Stefana, jego ++ rodziców, teściów oraz wszystkich ++
z pokr. Stefan i Czaja
Czwartek 31.12. VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego
8:00
1. Za + Ŝonę, matkę i babcię Marię Wacławczyk w 1 r. śm.
2. Za + ojca chrzestnego Gerharda Schatton, ++ jego rodziców oraz ++ z pokr.
17:00
NaboŜeństwo na zakończenie Roku Pańskiego 2009
Piątek 01.01. św. BoŜej Rodzicielki Maryi, ur.
00:00
Adoracja z bł. na ROK PAŃSKI 2010
7:30
Für die lebenden u. ++ aus der Pfarrgemeinde
10:00
W int. dobrodziejów kościoła i probostwa
17:15
NaboŜeństwo o pokój
18:00
………………………………………………..
Sobota 02.01. śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i drów K.
8:00
………………………………………………..
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót
Za + matkę Annę w r. jej śm., ojca Wilhelma, teściów Jadwigę i Herberta, męŜa Józefa,
2 synów oraz ++ z pokr.

Niedziela 03.01. II po Narodzeniu Pańskim
7:30
Für + Zofia Kruk zum Todestag, ihren Ehemann, 2 Söhne Bugusław u. Georg, seine Ehefrau Renata, Vater Franz Smieskol, Tante Maria Szlenker, Onkel Pfr. Georg Obst u. ++
aus der Verwandtschaft Kruk, Smieskol u. Obst
10:00
1. Za + Ernesta Rajtor (od sąsiadów)
2. Za ++ dziadków Florentynę i Karola Świerczok, + Ŝonę i matkę Annę Świerczok, jej
++ rodziców oraz wszystkich ++ z pokr.
17:15
Nieszpory kolędowe
18:00
Za + męŜa i ojca Piotra Lempa w 30 dzień po śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
52(842) 27.12.2009 – 03.01.2010
„Pasterze udali się z pośpiechem do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leŜące w Ŝłobie”
Dziś ma miejsce święto przedziwne;
nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani
jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej
dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto
Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto
kaŜdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu
i kaŜdej rodziny. KaŜda teŜ rodzina podobnie jak
Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego i do kaŜdej zaprosił się na stałe Syn
BoŜy. KaŜda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Takimi słowami zwrócili się do nas
przed kilku laty w Uroczystość Świętej Rodziny Pasterze Kościoła w Polsce.
Dziś jesteśmy zaproszeni, by rozwaŜyć te słowa na nowo, by ponownie zapytać, czy moja rodzina jest miejscem dawania świadectwa Miłości? Czy
staram się budować ją w oparciu o wartości Bogu miłe i duchowo korzystne
dla nas, ludzi? Czy powierzam moją rodzinę opiece Najświętszej Rodziny z
Nazaretu?
Powagę tych pytań potęguje fakt, Ŝe w tym tygodniu zakończymy kolejny rok kalendarzowy 2009 i rozliczać się będziemy z Bogiem i sobą samym z kolejnego etapu naszego Ŝycia. Niech nie będzie to jednak wyłącznie
refleksja oceniająca. Zostawiając za sobą przeszłość, z nadzieją kierujmy
serca ku przyszłości, do której kształtowania wzywa nas Chrystus. Wzywa
nas szczególnie, byśmy w dobie kryzysu małŜeństwa i rodziny, umacniali
nasze wzajemne więzi i dawali na co dzień świadectwo, Ŝe nasze rodziny są
pomysłem Ojca niebieskiego, miejscem stałej obecności Syna BoŜego i miejscem dawania świadectwa o Jego Miłości.
W nadchodzących dniach rozpoczniemy teŜ w naszej parafii wizytę
kolędową. Niech będzie ona czasem spotkania rodziny z duszpasterzem, czasem podjęcia twórczego dialogu, wreszcie czasem modlitwy o błogosławieństwo Wcielonego Boga na nowy 2010 rok.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby młodzieŜ mogła posługiwać się nowoczesnymi środkami społecznego
przekazu z korzyścią dla własnego rozwoju osobistego oraz lepszego przygotowania się do słuŜby społeczeństwu

52/2009
Dzisiaj obchodzimy Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Po Mszy św. o godz. 10:00
poświęcenie wina ku czci św. Jana. Zapraszamy na nieszpory boŜonarodzeniowe o godz.
17:15.
W poniedziałek po Mszy św. o godz. 9:00 błogosławieństwo dzieci

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby kaŜdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, Ŝe jedność wszystkich
chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii.
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O błogosławione owoce Misji Parafialnych
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie
róŜańcowej:
03.01. RóŜa 12 p. Manfred Ullmann
10.01. RóŜa 1 p. Teresa Obst
17.01. RóŜa 2 p. Anna Bock
24.01. RóŜa 3 p. Inga Muc
31.01. RóŜa 4 p. Hildegarda Czupała

W czwartek o godz. 17:00 naboŜeństwo dziękczynne z Te Deum na zakończenie Roku Pańskiego 2010
W nocy z czwartku na piątek (o godz. 00:00) zapraszamy na adorację z bł. na rozpoczęcie
Nowego Roku

niedziela (27.12.)

poniedziałek (28.12.)

wtorek (29.12.)

środa (30.12.)

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
W jaki sposób udzielany jest sakrament kapłaństwa?
Sakramentu kapłaństwa w jego trójstopniowej strukturze udziela biskup przez włoŜenie rąk, a następnie uroczystą modlitwę, w której prosi
Boga o łaski Ducha Świętego dla wyświęconego. Święcenia wyciskają
w kapłanie niezatarte piętno (charakter sakramentalny).
Kto moŜe być wyświęcony na kapłana?
Kościół udziela sakramentu kapłaństwa tylko osobom ochrzczonym
płci męskiej, które uznano za odpowiednio przygotowane i zdolne do podjęcia słuŜby kapłańskiej.

czwartek (31.12.)

sobota (02.01.)

niedziela (03.01.)

Odwiedziny Duszpasterskie
ul. Ks. Czerwionki i Topolowa
1. g. 13:00 - od ul. Kolejowej
2. g. 13:00 - od torów
ul. 1 Maja i śeromskiego
1. g. 10:00 (przerwa: 13:00-14:00) - od torów
2. g. 10:00 (przerwa: 13:00-14:00) - od ul. Kościuszki
ul. Haraszowskie i Słoneczna
1. g. 9:00-12:00 - parzyste (od Opolskiej)
2. g. 9:00-12:00 - nieparzyste (od Opolskiej)
1. g. 13:00 - parzyste i nieparzyste (c.d.)
2. g. 13:00 - od leśniczówki
ul. Kościuszki, Nowa i (na końcu) Fabryczna
1. g. 9:00 (przerwa: 12:00-13:00) - od Opolskiej
2. g. 9:00 (przerwa: 12:00-13:00) - od 1 Maja
ul. Krzywa i Prosta
1. g. 9:00-12:00 - od końca
2. g. 9:00-12:00 - od końca
ul. Opolska i Leśna
1. g. 9:00-16:00 (przerwa: 12:00-13:00) - od Fosowskiego
2. g. 9:00-16:00 (przerwa: 12:00-13:00) - od lasu
ul. Szkolna
1. g. 13:00 - od 1 Maja
2. g. 13:00 - od zakładu Pamas

Serdeczne podziękowania składamy panom Andrzejowi Cieśla, Józefowi Koj, Henrykowi
Schatton, Rajmundowi Pach i Henrykowi Drzyzga oraz s. zakrystiance, p. Marii Krupok,
p. Franciszkowi Mańczyk i ministrantom za wykonanie szopki i wystroju boŜonarodzeniowego. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny

Jaki jest związek między kapłaństwem i celibatem?
W Kościele łacińskim udziela się sakramentu kapłaństwa osobom zdecydowanym na dobrowolne przyjęcie celibatu, które publicznie wyraŜą
swą wolę zachowywania go w imię miłości Królestwa BoŜego i słuŜby ludziom

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Helenie Drzymała składamy jak
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Beatę Drąg, Barbarę Drąg, Edytę
Strach i Teresę Krupka. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

