Porządek NaboŜeństw
od 02.09. do 09.01.2011 r.
Niedziela 02.01. II po Narodzeniu Pańskim
7:30
Für + Zofia Kruk, zum Todestag, ihren Mann, 2 Söhne: Bogusław u. Jerzy, Schwiegertochter Renata, ++ Eltern Rosa u. Franz, Smieskol u. ++ aus den Familien Kruk,
Smieskol u. Obst
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ parafian
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą z ok. 70 r. ur.
Moniki i 21 r. ur. wnuczki Nicol oraz o bł. BoŜe w rodz. dzieci
17:15
Nieszpory kolędowe
18:00
Za +matkę Gertrudę Drzymalla w m-c po śm.
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Recepta na codzienność
Poniedziałek 03.01.
8:00
Za Ŝyjących i zmarłych z rodzin Bednarek i Schnabel
Wtorek 04.01.
8:00
Za + męŜa i ojca Henryka Swoboda z ok. ur. oraz za ++ rodziców i teściów
Środa 05.01.
8:00
Za + córkę Annę Naumann z ok. ur. oraz ++ z rodziny
Czwartek 06.01. Objawienie Pańskie, ur.
7:30
Für +Mutter Anna zum Todestag, + Vater Wilhelm, Ehemann, 2 Söhne u. alle ++ aus
der Verwandtschaft
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. i z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie
dla p. Henryka Drzyzga z ok. 60 r. ur. oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinie syna
15:00
Adoracja przy Ŝłóbku dla dzieci
18:00
Za ++ dziadków Florentynę i Karola Świerczok, rodziców Katarzynę i Augusta, teściów
Agnieszkę i Jana oraz za ++ z pokr.
Piątek 07.01. I miesiąca
7:00
Für ++ Eltern Gertruda u. Kacper, Bruder Piotr, Waleska u. Franciszek, ihren Sohn
Reinhold u. alle ++ aus der Verwandtschaft
17:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Piotra Kampa z ok. ur. ++ rodziców Irmgardę i Jana, ojca
Pawła Kaszuba, dziadków oraz ++ z pokr. Kampa, Kaszuba i Steinert
Sobota 08.01.
8:00
Za + męŜa i ojca Józefa w 2 r. śm., ++ rodziców z obu stron, 3 braci, 2 bratowe,
2 szwagrów oraz ++ z rodziny

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Ludwika w 7 r. śm., ++ rodziców Mariannę i Franciszka, teściów Weronikę i Jana oraz ++ z pokr.

Niedziela 09.01. Chrztu Pańskiego, św.
7:30
…………………………………….. (Deutsch)
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ Parafian (z ok. kolędy)
2. Za ofiarodawców i dobroczyńców klasztoru ss. Karmelitanek Dzieciątka Jezus
15:00
NaboŜeństwo kolędowe z udziałem chóru „Cecylia” z Paniówek i „Colnovica”
18:00
Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Klamer, męŜa Ryszarda, dziadków Klamer-Lesz,
teściów Jana i Elfrydę Koprek i ++ z pokr. Klamer, Koprek i Kawa

Zapewne nieraz widzieliśmy,
jak dzieci chwalą się nawzajem przed
sobą swoimi rodzicami. Czasami nawet kłamią, dodając swojemu tacie
lub swojej mamie zalet, talentów,
moŜliwości, funkcji, zarobków. Czy
my, którzy jesteśmy dziećmi BoŜymi, bierzemy z nich przykład
i „chwalimy” się przed całym światem, Ŝe naszym Ojcem jest sam Bóg?
Czy dajemy świadectwo naszego wybrania? Czy wykorzystujemy moc,
którą otrzymaliśmy od Słowa Wcielonego?
W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego, wkroczywszy w nowy rok kalendarzowy, przystańmy na chwilę i zastanówmy
się nad swoją godnością dziecka BoŜego. Otrzymaliśmy ją w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, gdy zostaliśmy „wszczepieni w Chrystusa”.
Z kaŜdą godnością związane są pewne obowiązki. Z kaŜdą godnością łączą się takŜe określone zachowania, konkretny styl Ŝycia. Chrześcijanin, „piastujący” godność dziecka BoŜego, przyjmuje na siebie pewne
obowiązki, zachowania, styl Ŝycia. Został wybrany przez Boga do wypełnienia misji na ziemi. Został postawiony w pewnym miejscu po to, aby
inni mogli na niego patrzeć. KaŜdy chrześcijanin jest w jakiś sposób wyróŜniony.
śyjemy w kraju, gdzie większość ludzi, to chrześcijanie, katolicy.
Być moŜe przez to trudniej nam uświadomić sobie wyjątkowość naszego
powołania. Tym bardziej jednak jako chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród katolików, winniśmy konsekwentnie dawać świadectwo,
Ŝe naprawdę jesteśmy dziećmi BoŜymi. Tego oczekuje od nas świat. Tego
oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg.

01/2011

Plan wizyty duszpasterskiej
Niedziela (02.01) Opolska
I. Opolska (od Fosowskiego)
od 13:00-17:00
II. Opolska (od Zawadzkiego)
od 13:00-17:00
Poniedz. (03.01.) Prusa, Kraszewskiego, Słowackiego i Krasińskiego
I. Prusa (od Szkolnej) i Kraszewskiego
od 14:30-20:00
II. Słowackiego (od Szkolnej) i Krasińskiego od 14:30-20:00
Wtorek (04.01.) Mickiewicza, Konopnickiej i Szkolna
I. Mickiewicza (od Prusa) i Konopnickiej
od 14:30-20:00
II. Szkolna (od Pamas)
od 14:30-20:00
Środa (05.01.) Słoneczna i Pluderska
I. Słoneczna (od Haraszowskiego) i Pluderska od 14:30-20:00
II. Pluderska (od Opolskiej)
od 14:30-20:00
Czwartek (06.01) Hr. Colonny
I. Hr. Colonny (od Długiej)
od 14:30
II. Hr. Colonny (od 1-go Maja)
od 14:30
Piątek (07.01) Kolejowa i Nowa
I. Kolejowa (od stacji PKP)
od 14:00
II. Nowa (od lasu)
od 14:00
Sobota (08.01) Długa, Tulipanowa, Chabrów i RóŜana
I. Długa (od 1-go Maja) i Tulipanowa
od 09:30-14:00
II. RóŜana (od Tulipanowej) i Chabrów
od 09:30-14:00
Niedziela (09.01) Dodatkowe
I.
od 14:00

Dla kogo?
Jedno z opowiadań Ŝydowskich mówi o mądrym rabinie bojącym się Boga. Pewnego
wieczoru, po dniu spędzonym nad księgą starych proroctw, rabin postanowił wyjść na
ulicę i odpręŜyć się w czasie przechadzki.
Idąc powoli drogą leŜącą na uboczu, spotkał pewnego stróŜa, który długimi i zdecydowanymi krokami chodził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości.
– Dla kogo tak chodzisz? – spytał zaciekawiony rabin. StróŜ wymienił nazwisko swego pana. Potem zapytał:
– A ty dla kogo chodzisz?
To pytanie głęboko zapadło w serce rabina.
A ty, dla kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone będą wszystkie kroki i niepokoje
nowego roku? Dla kogo Ŝyjesz?

Dzisiaj obchodzimy II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy
na naboŜeństwo kolędowe o godz. 17:15.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium. Bóg
zapłać!
Kolekta z Pasterki przeznaczona na Fundusz Obrony śycia wyniosła:
1.450.00 zł. oraz 11,27 €. Bóg zapłać!
Kolekta z Uroczystości Św. Rodziny przeznaczona na potrzeby klasztoru
ss. Karmelitanek Dzieciątka Jezus wyniosła: 3.182,02 zł. i 16,50 €. Bóg
zapłać!
W czwartek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Kolekta jest przeznaczona na misje. Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody po Mszy św. o godz. 10:00.
W czwartek zapraszamy dzieci o godz. 15:00 na adorację przy Ŝłobku.
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00.
W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego z kazaniem kolędowym z ok. zakończenia wizyty duszpasterskiej. Kolekta kolędowa
przeznaczona jest dla o. Andrzeja Fałata SVD (na jego potrzeby misyjne).
W przyszłą niedzielę będziemy gościli chóry: „Cecylia” z Paniówek
i „Colnowica” z repertuarem kolędowym. Zapraszamy na naboŜeństwo
z ich udziałem o godz. 15:00.
Serdeczne podziękowania składamy: p. Grzegorzowi Grabowskiemu za
pomoc przy organizacji kuligu dla ministrantów. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt,
Stadt Gottes oraz Droga do Nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Monice
Rozik, p. Helenie Drzymała oraz p. Janowi Richter składamy jak
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Karinę Mąka,
Edytę Fuchs i Beatę Kisiel oraz z ul. Szkolnej: Ewę Lenart. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

