Porządek NaboŜeństw
od 16.01. do 23.01.2011 r.

Niedziela 16.01. II zwykła
7:30 Für + Ehemann, Vater u. Großvater Klaus Gepert zum 7. Todestag, seine
++ Eltern Maria u. Józef, Eltern Łucja u. Franciszek Drynda u. für alle
++ aus den Familien Gepert u. Drynda
10:00 Za Ŝyjących i ++ parafian
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o bł. i opiekę Anioła StróŜa dla syna
Dawida z ok. I r. przyjęcia s. chrztu św.
Poniedziałek 17.01. św. Antoniego, opata, wsp.
7:00 ……………………………………………...
Wtorek 18.01.
17:00 Za + wujka Zenona Koneweckiego w 30 dzień po śm.
Środa 19.01. św. Józefa, Sebastiana Pelczara, bpa., wsp.
17:00 Za + Gerharda Krawczyk - od sąsiadów (Msza św. szkolna)
Czwartek 20.01.
17:00 Za podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze dla p. Lucyny Makusek
z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinie
Piątek 21.01. św. Agnieszki, dz. I m., wsp.
16:30 RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy
17:00 Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. za dar Ŝycia, prośbą o dary
Ducha Świętego, opiekę BoŜą i zdrowie dla syna Tomasza Kruk
z ok. 18 r. ur. (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 22.01.
8:00 Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus, rodzeństwo z obu stron, ++ dziadków, matkę chrzestną Agnieszkę, Manfreda Kaltenbach oraz za ++ z rodzin
Labus, Muc i Klein

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za ++ rodziców Franciszkę i Piotra, ElŜbietę i Wiktora, + Gerharda
oraz za ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 23.01. III zwykła
7:30 Für + Jan zum 8. Todestag u. seine + Gattin ElŜbieta
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + męŜa Gotfrieda Hornik w r. śm., ++ rodziców i teściów, siostrę
Małgorzatę oraz 3 szwagrów
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców, Ŝonę oraz teściów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

03(895) 16.01.2011 – 23.01.2011
śyjmy w świetle Słowa BoŜego
Potrzebujemy światła, by Ŝyć, pracować, nieść ratunek. Są jednak takie
strony naszego Ŝycia, co do których
wolelibyśmy, aby nikt do nich nie
zaglądał. Tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie ten nasz dwuznaczny stosunek do światła jasne staną się dla
nas dzisiejsze czytania biblijne. Dla
autorów natchnionych światłością jest
Jezus. W Nim rzeczywiście „nad
mieszkańcami kraju mroków zabłysło
światło.” On swoimi słowami i czynami wyjaśnia o co tak naprawdę chodzi:
o prawdę. W Jego świetle widać
wyraźnie co naleŜy czynić. Tutaj szczerze musimy przyznać, Ŝe w imię
„świętego spokoju” wolimy nie ryzykować i w ogóle w nic się nie angaŜować. W imię tego „spokoju” pozwalamy sobie na kłamstwa i kłamstewka. Właśnie na takie nasze ciemności Jezus rzuca swoje światło.
Mało tego : Ewangelie mówią, Ŝe Jezus patrzył sercem i patrzył w ludzkie serca. Znaczy to, Ŝe im bardziej będziemy się zbliŜać do jasności,
tym mniej będziemy mogli ukryć przed Nim i innymi. Światło,
o którym mówi Ewangelia nie jest śledzącym kaŜdy nasz krok światłem
reflektora, a Ŝycie Jezusa nie świeci nam bezlitośnie w oczy jak lampa
na przesłuchaniu. Jasność biblijna, jasność Chrystusa jest jasnością
pełną miłości. To światło, w którym jasne się staje, jak mamy i moŜemy
Ŝyć. Nie chodzi zatem o wywlekanie na światło dzienne naszych ciemnych stron w celu zniszczenia nas. Pismo Święte nie wzywa nas do
podeptania człowieka, który wywołał lub jest uwikłany w jakieś zło.
Zachęca nas do pójścia w stronę tego, co stało się dla nas jasne
w świetle Chrystusa
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ROK PAŃSKI 2010 PODZIEKOWANIA
Wspólnota Parafialna Ŝyje i rozwija się dzięki ludziom, których czyny, płynące z
wiary, są świadectwem wiary. 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
Panom kościelnym Franciszkowi Mańczyk i Robertowi Respondek
Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. za posługę przy ołtarzu i odwiedzanie chorych
Ministrantom, Dzieciom Maryi, lektorom, scholom, organistom, p. Manfredowi Jancik i orkiestrze, p. Iwonie Cierpich i chórowi
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 figurach MB Fatimskiej i św. Józefa
Panom opiekującym się cmentarzem, a szczególnie p. Mieczysławowi śyła i 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 za ich posługę chorych i samotnych
Panu Henrykowi Drzyzga za palenie w kościele i porządkowanie terenu
Paniom i Panom za prace na probostwie i w ogrodzie parafialnym
Panom Rafałowi Pocześniok, Marcinowi Rozik i Mariuszowi Rolik za prace przy
wydawaniu gazetki parafialnej oraz aktualizacji parafialnej strony www
Dyrekcjom i wychowawcom ze szkoly podstawowej, przedszkola oraz 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, Jerzemu
Lorek, Franciszkowi Burda i innym za wszelkie prace przy kościele
Wszystkim, którzy ofiarują swoje modlitwy i cierpienia w int. Naszej Wspólnoty
oraz
wszystkim ludziom dobrej woli, którym na sercu leŜy dobro naszej Wspólnoty
Parafialnej
Wszystkim za wszystko serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

Dzisiaj obchodzimy II niedzielę zwykłą
Kolekta kolędowa wyniosła 4.561,10 zł, 2,20 € i 2KC.
Bóg zapłać! (o. Andrzej przekazał z tego 2.150zł na potrzeby parafii).
Zapraszamy na Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ubezpieczenia budynków.
Dzisiaj Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków oraz chętnych
do przyłączenia się do Rodziny RóŜańcowej na spotkanie kolędowe z Jasełkami do salki o godz. 15:00.
We wtorek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan (18-25 stycznia). Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.
W piątek przypada Dzień Babci a w sobotę Dzień Dziadka. Składamy
Ŝyczenia bł. BoŜego i zapraszamy do modlitwy w ich intencji.
Rodzina Kolpinga organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach
od 23.10 do 31.10. Dalsze informacje w gablotce. Zapisy u p. Marii Bednorz
w UMiG Kolonowskie.
W dniu 23.01 podczas Mszy św. o godz. 10:30 w kościele Św. Rodziny
w Zawadzkiem odbędzie się uroczystość wniesienia relikwii św. Ojca Pio.
Zbiórka funduszy na remont dachu klasztoru:
Liczba deklaracji
155
Suma zadeklarowana
46.590 zł.
Suma wpłacona
2.300 zł. i 300€ Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania składamy: p. mgr Iwonie Cierpich oraz chórowi
Colnovica za zorganizowanie koncertu kolęd, zespołowi Caritas za przygotowanie poczęstunku dla chórzystów. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz Droga do Nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie
p. Leonowi Mocny, p. Matyldzie Schabel, p. Elfrydzie Smieskol
oraz p. Jerzemu Świerc składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Marię Respondek,
Wandę Styra, Małgorzatę Gołąbek, Sabinę Kejnig. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

