Porządek NaboŜeństw
od 29.01. do 05.02.2012 r.
Niedziela 29.01. IV zwykła
7:00
RóŜaniec
7:30
Für + Ehemann u. Vater Theodor anlässlich des 25. Todestages, seine Eltern
Josef u. Franziska, Schwiegereltern Lorenz u. Margarethe u. alle ++ aus der
Verwandtschaft beiderseits
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Do BoŜej Op. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z pod. za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę BoŜą, zdrowie z ok. urodzin Manfreda Jancik oraz o bł.
BoŜe w rodzinie córki
17:15
Nieszpory
18:00
Za + męŜa w 10 r. śmierci, ++ teściów, + ojca oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 30.01.
7:00
W int. zmarłych i Ŝyjących z rodziny i przyjaciół
Wtorek 31.01. św. Jana Bosko, wsp.
17:00
Za + Agnieszkę Krupka z ok. urodzin, + ojca Józefa, + dziadka Wincentego
Środa 01.02.
17:00
Do MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok.
urodzin oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinach dzieci i wnuków
Czwartek 02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
8:00
W int. Ŝyjących i zmarłych członków RóŜ RóŜańcowych
16:00
Godzina święta
17:00
Za + męŜa w r. śmierci, jego ++ rodziców ElŜbietę i Jana, teściów Zofię i Stanisława, siostrę Magdalenę, szwagrów Teodora, Józefa i Rudolfa
Piątek 03.02. św. BłaŜeja, wsp.
7:00
Für Kranke u. Leidende aus unserer Pfarrgemeinde
16:30
RóŜaniec za młode pokolenie
17:00
Za ++ ojca Albina 10 r. śmierci, matkę Annę oraz ++ pokr. i dusze w czyśćcu
Sobota 04.02.
8:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Karola Fleger - w miesiąc po śmierci
………………………………………………..
17:00
NaboŜeństwo maryjne
18:00
Za ++ rodziców, Ŝonę i teściów
Niedziela 05.02. V zwykła
7:00
RóŜaniec
7:30
Für + Maria Drzymała - von der 9. Rose
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
…………………………..
15:00
Nieszpory z sakramentem chrztu
18:00
Za + męŜa i ojca z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

05(948) 29.01.2012 – 05.02.2012
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Prorok to człowiek, który mówi w imieniu
Boga. Słowa Boga są włoŜone w jego usta niczym perły do wnętrza muszli. Szum muszli to
prorokowanie, dowodzenie o istnieniu perły.
Jeśli chcemy wygrać Ŝycie doczesne i wieczne,
trzeba opanować sztukę rozpoznawania proroków, których słuchamy. Dziś jest ich wielu.
Jedni powołują się na dane psychologii, inni
socjologii, jeszcze inni na współczesnych filozofów, polityków, spikerów telewizji i radia,
dziennikarzy, twórców reklamy... Wszystkim
bardzo zaleŜy na tym, by inni im uwierzyli...
Trzeba dobrego wzroku serca, by spojrzeć
w dusze współczesnych proroków i umieć rozeznać ich motywacje. Prorocy prawdziwi
i fałszywi są blisko. KaŜdego dnia słyszymy ich słowa...
Czy umiemy rozpoznać tych, którymi posługuje się Bóg? Oni zawsze
stoją w obronie BoŜego Prawa w całości, ani jednego przykazania nie lekcewaŜą. Oni teŜ mają na uwadze nasze prawdziwe dobro. Czasem wskazują je
na trudnej drodze, ale tylko ono jest na dłuŜszą metę dobrem.
śycie moŜna wygrać, słuchając ludzi wysłanych do nas przez Boga. On
nas kocha i do kaŜdego z nas wysyła swoich zwiastunów. KaŜdego dnia stawia na naszych drogach Ŝycia ludzi, poprzez których szepcze wciąŜ nieprzerwanie słowa BoŜej nauki. Chrystus przemawia do nas z katedr uczonych,
z tysięcy ksiąŜek i ambon. Odzywa się do nas w mądrych i troskliwych słowach naszych najbliŜszych, przyjaciół i znajomych.
Nie pozostawajmy głusi na Jego głos. Chętnie słuchajmy szumu muszli,
który dowodzi istnienia Perły.
Św. Jan Bosko: Ten, kto gorszy słowami, rozmowami i czynami, nie jest
przyjacielem, ale zabójcą duszy.
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ROZLICZENIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
za 2011 rok
Przychody
♦ saldo z 2010 roku
♦ członkowie wspierający♦ sponsorzy♦ skarbonka św. Antoniego
♦ kiermasz wielkanocny
♦ skarbonki wielkopostne i W. czwartek
♦ sprzedaŜ świec wigilijnych
♦ sprzedaŜ pierników, skarpet i ozdób
♦ dotacja z OSP na wigilię dla samotnych

RAZEM

688,52
2.830,00
3.400,00
5,00
927,00
669,32
120,00
1.856,00
1.000,00
——————–—
11.465,84 zł

Wydatki:

Dziś IV niedziela zwykła. Nieszpory o godz. 17:15 Kolekta na cele naszej parafii. Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków do salki parafialnej na spotkanie „Kolęda z Jasełką” o godz. 15:00. Proszę przynieść Drogę do nieba.
W czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki BoŜej Gromnicznej. Błogosławieństwo świec gromnic po kaŜdej Mszy św. Podczas Mszy św. o godz.
17:00 wręczenie świec kandydatom do I komunii św. Po wieczornej Mszy św.
w salce spotkanie rodziców tych dzieci. W tym dniu przypada teŜ zakończenie
Roku śycia Konsekrowanego. Kolekta przeznaczona jest na klasztory kontemplacyjne. O godz. 16:00 Godzina Święta.
W zakrystii do nabycia małe świece gromnice (3 zł).
W czwartek (wyjątkowo nie w piątek!) od 9:00 do 13:00 odwiedziny chorych
w domach z Komunią św.
W I piątek po rannej Mszy św. Adoracja z litanią do NSPJ. Z racji wspomnienia
św. BłaŜeja po kaŜdej Mszy św. błogosławieństwo chroniące od chorób gardła.
W sobotę o 9:30 w salce spotkanie ministrantów i kandydatów. O 17:00 naboŜeństwo I soboty miesiąca. O 16:00 nauka przed chrztem.
V niedziela zwykła. O godz. 15:00 Nieszpory z udzielanym sakramentem chrztu.
Kolekta na kurię i seminarium.

♦ jubilaci i odwiedziny chorych
2.390,75
♦ za transport darów
127,94
♦ dzień chorych i Tydzień Miłosierdzia
525,23
♦ dopłata do biletów
8,26
♦ zakup Ŝywności i lekarstw
641,52
♦ Wakacje z Bogiem
755,33
♦ dopłata do wycieczki do Olesna
58,43
♦ zapomogi okolicznościowe
1.085,00
♦ paczki wielkanocne
620,90
♦ spotkania: św. Marcina, św. Mikołaj, św. ElŜbiety 1.328,73
♦ wigilia dla samotnych i paczki
1.862,72
♦ koszty własne
1.142,08

RAZEM

——————–—
10.546,89 zł

Bóg zapłać Parafialnemu Zespołowi Caritas za całoroczną działalność.
Bóg zapłać wszystkim wspierającym dzieło Caritas.
Bóg zapłać Tym, którzy uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez
Caritas.

W tym tygodniu nie ma Mszy św. szkolnej ani spotkań. Dzieci i młodzieŜ zapraszamy do udziału w Mszach w Święto Ofiarowania.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny (cena: 7 zł - dodatkiem jest
płyta z filmem „Opowieści z Narnii”)
Bóg zapłać: za złoŜone ofiary i wykonane prace. Za modlitwę i udział w spotkaniu z okazji urodzin ks. Wolfganga, za przygotowanie tego spotkania. Za udział
i modlitwę w pielgrzymce na Jasną Górę i do Borek Wielkich. Panu Burmistrzowi za udostępnienie autokaru na wyjazd dzieci do Kadłuba i na Górę św. Anny.
Chórowi „Colnovica” za piękny koncert kolęd, wszystkim, którzy skorzystali
z zaproszenia na ten występ.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Otylii Stefan, p. Karolowi Wacławczyk, p. RóŜy Pałek i p. Marii KałuŜa składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Marię Stryczek,
Jadwigę Kołodziej, Agnieszkę Koik i Teresę Prause. Bóg zapłać!
Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia - Ŝyczę.

