Porządek NaboŜeństw
od 03.01. do 10.01.2010 r.
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.
Poniedziałek 04.01.
17:00
Za + męŜa i ojca Henryka Swoboda z ok. ur.
Wtorek 05.01.
8:00
Za + córkę Annę Naumann z ok. jej ur. oraz wszystkich ++ z rodzin Śmieszkoł,
Naumann, Motzny, Ochmann, Rogowski, Mój i Niwergol
Środa 06.01. Objawienie Pańskie, ur.
7:30
Für die lebenden u. ++ aus der Pfarrgemeinde
16:00
Za + męŜa Kaspra Tomala, syna Piotra, ++ rodziców Dworaczyk, Tomala, Waleskę i Franciszka Czupała, syna Reinholda oraz ++ z pokr.
18:00
Za + męŜa i ojca Józefa Skopek w I r. śm. oraz wszystkich ++ z pokr.
Czwartek 07.01.
8:00
………………………………………………..
9:00
Godzina Święta
Piątek 08.01.
17:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, bł. BoŜe i łaski Ducha Św. dla syna Romana z ok. 40 r. ur. oraz z prośbą
o opiekę BoŜą, zdrowie i bł. dla całej rodziny
Sobota 09.01.
8:00
Za + męŜa i ojca Ludwika w 6 r. śm., ++ rodziców Mariannę i Franciszka oraz
wszystkich ++ z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + Ŝonę i matkę Ewelinę Oblong w 5 r. śm. oraz wszystkich ++ z pokr.

Niedziela 10.01. Chrztu Pańskiego, św.
7:30
……………………………………. (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ Parafian z ok. kolędy
2. Za + Ŝonę i matkę Franciszkę Osińską w 28 r. śm., ++ teściów Marię i Franciszka Swoboda oraz wszystkich ++ z pokr. Osiński, Swoboda i Krupka
14:00
Gminne Kolędowanie
18:00
Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Klamer, męŜa Ryszarda Koprek, dziadków
Klamer-Lesz oraz ++ z pokr. Klamer-Koprek

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
01(843) 03.01.2010 – 10.01.2010
Kim byli Trzej Królowie?
W najbliŜszą środę obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie Świętem Trzech Króli. Ich postacie zdobią kaŜdą szopkę boŜonarodzeniową.
Wokół nich powstało wiele historii i legend, które często niewiele mają wspólnego z prawdą historyczną i biblijną. Warto więc moŜe w przededniu tej uroczystości zapytać, w jaki
sposób historia ubogacana Tradycją sprawiła, Ŝe z podziwem i czcią patrzymy dziś na Kacpra, Melchiora i Baltazara. Co moŜemy powiedzieć o Mędrcach ze Wschodu?
Nie wiemy dokładnie, skąd przybyli ani teŜ ilu ich było. Zastanawiamy się, co sprawiło, Ŝe wyruszyli do dalekiego Betlejem. Św. Mateusz Ewangelista zamieścił o nich jedynie krótką wzmiankę, nie podając nawet ich imion. A jednak pokłon Mędrców ze Wschodu
złoŜony Dziecięciu wyraŜa tak wiele. W osobach Trzech Króli narody świata odpowiadają
na BoŜe wezwanie, rozpoznają i uznają w nowo narodzonej Dziecinie z Betlejem swego
Zbawiciela.
Św. Mateusz, który jako jedyny opisuje tajemniczych przybyszów ze Wschodu, dla
określenia niezwykłych gości uŜywa greckiego słowa "magoi" - magowie. W staroŜytności
słowo "mag" nie oznaczało czarnoksięŜnika zajmującego się zakazanymi przez Kościół
praktykami. Magowie byli ludźmi gruntownie wykształconymi. Posiadali rozległą wiedzę,
mieli wpływ na Ŝycie polityczne, społeczne i religijne kraju jako doradcy władców. Zajmowali się wyjaśnianiem zjawisk przyrody, rozumieli powstawanie zjawisk astronomicznych,
zgłębiali astrologię. Późniejsza tradycja słusznie więc nadaje im miano Mędrców. Pierwszy
raz przybyszów ze Wschodu nazwano królami w VI w. Biblia nie mówi, jakie imiona nosili. Dopiero średniowieczna tradycja nazwała ich: Kacper, Melchior i Baltazar.
Ewangelista nie podaje liczby Mędrców. UwaŜne studiowanie staroŜytnych malowideł równieŜ nie daje precyzyjnej odpowiedzi - na obrazach pojawia się od dwóch do dwunastu Magów. PoniewaŜ Ewangelia mówi o trzech darach przekazanych Dzieciątku przez
wędrowców ze Wschodu, utrwaliło się przekonanie, Ŝe Mędrców równieŜ było trzech.
Św. Mateusz nazywa krainę Magów Wschodem. W czasach Chrystusa Wschodem
określano obszar obejmujący Persję, Arabię i Babilonię, czyli tereny połoŜone na wschód
od rzeki Jordan. Obecnie na terenie dawnej Persji istnieje państwo Iran, a ruiny cywilizacji
Babilonu znajdują się w granicach Iraku. Dary, które złoŜyli Mędrcy, były wyrobami typowymi dla Półwyspu Arabskiego, stąd teza, Ŝe jeden z Królów przybył z Arabii.
Po przybyciu do Jerozolimy Mędrcy zapytali: "Gdzie jest nowo narodzony król
Ŝydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). Co spowodowało, Ŝe Mędrcy podjęli trud tak dalekiej wędrówki? Według
wierzeń z tamtego okresu, pojawienie się nowej gwiazdy na niebie było zwiastunem narodzin kogoś wielkiego. Pozostaje jednak tajemnicą, w jaki sposób gwiazda, którą Magowie
ujrzeli, stała się dla nich czytelnym znakiem, Ŝe mają wyruszyć właśnie do ziemi Izraela.
Była to podróŜ daleka i niebezpieczna. PodąŜając za znakiem na niebie, Magowie musieli
przebyć drogę około tysiąca kilometrów. Ich podróŜ trwała zapewne kilka miesięcy. Istnieje
przypuszczenie, Ŝe mogli znać przepowiednie proroka Micheasza: "A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie
władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności" (Mi 5, 1)

ROK PAŃSKI 2009
PODZIĘKOWANIA
Wspólnota Parafialna Ŝyje i rozwija się dzięki ludziom, których czyny płynące
z wiary okazują swoją przynaleŜność do 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 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 Maryim, 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 i troskę o człowieka
w ramach programu „Zasoby Ludzkie”
•
Paniom za troskę o otoczenie przy Figurze MB Fatimskiej
•
Panom opiekującym się cmentarzem, a szczególnie p. Janowi Kluba
•
Paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki i organizację Niedzieli Dobrej
KsiąŜki
•
Paniom dbającym o wystrój kościoła i sprzątającym go, szczególnie p. Marii Krupok
•
Kandydatom z grupy bierzmowania za porządkowanie placu kościelnego
•
Kierowcom busa
•
Panu Henrykowi Drzyzga za palenie w kościele i panom koszącym trawę
•
Paniom i Panom za prace na probostwie i w ogrodzie parafialnym
•
Panu Rafałowi Pocześniok za prace 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, Klimbart,
Grabowski, Leszczyk, Student, Axel i Lemcke
•
Panom: Franciszkowi Machnik, Henrykowi Drzyzga, Rudolfowi Puzik, Janowi Romańczuk, Andrzejowi Cieśla, Józefowi Koj, Henrykowi Schatton, Janowi Bonk,
Józefowi Kulig, Janowi i Mariuszowi Rolik, Janowi Wałaszek i innym za wszelkie
prace przy kościele
•
Wszystkim, którzy ofiarują swoje cierpienia w int. Naszej Wspólnoty
oraz

01/2010
Dzisiaj obchodzimy II niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy na nieszpory
kolędowe o godz. 17:15. Dziś kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium. Bóg zapłać!
Kolekta z Pasterki przeznaczona na zasilenie Funduszu Ochrony śycia wyniosła
1.450,00 zł i 3,20 €. Zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu wyniosła 590,00 zł
i 3,50 €. Bóg zapłać!
Kolekta z drugiego dnia świąt przeznaczona na potrzeby sióstr karmelitanek wyniosła
2.842,45 zł i 10 €. Siostry składają wszystkim serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Błogosławieństwo kadzidła, kredy
i wody. Kolekta przeznaczona jest na misje.
W czwartek o godz. 9:00 Godzina Święta
W następną niedzielę Święto Chrztu Pańskiego i podsumowanie Wizyty Duszpasterskiej. Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby seminarium i misji
klaretyńskich. Bóg zapłać!
W następną niedzielę (10.01.) o godz. 14:00 odbędzie się w naszym kościele parafialnym „Gminne Kolędowanie”. Zapraszamy!

niedziela (03.01.)

poniedziałek (04.01.)
wtorek (05.01.)
czwartek (07.01.)
piątek (08.01.)
sobota (09.01.)

Odwiedziny Duszpasterskie
ul. Szkolna
1. g. 13:00 - od 1 Maja
2. g. 13:00 - od zakładu Pamas
1. g. 14:00 - ul. Kolejowa (od stacji)
2. g. 14:00 - ul. Hr. Colonny (od Długiej)
1. g. 14:00 - ul. Długa (od ul. 1 Maja) i Tulipanowa
2. g. 14:00 - ul. Chabrów (od ul. Długiej) i RóŜana
1. g. 14:00 - ul. Prusa (od ul. Szkolnej) i Kraszewskiego
2. g. 14:00 - ul. Słowackiego (od Szkolnej) i Krasińskiego
1. g. 14:00 - ul. Pluderska (od lasu)
2. g. 14:00 - ul. Konopnickiej (od 1 Maja) i Mickiewicza
dodatkowa kolęda na wszystkich ulicach (na zgłoszenie!)

Do nabycia: Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite
Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Janowi Richter,
p. Annie Lizie Siwiec i p. Leonowi Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!

wszystkim ludziom dobrej woli,
którym na sercu leŜy dobro naszej Wspólnoty Parafialnej

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Małgorzatę KałuŜa, Teresę
Dreja, Ewelinę Fablewską i Gizelę Czok. Bóg zapłać!

Wszystkim za wszystko serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

