Porządek Nabożeństw
od 05.02. do 12.02.2012 r.
Niedziela 05.02.
7:00
Różaniec
7:30
Für + Marię Drzymała - von der 9 Rose
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Za + brata Rainholda, ++ mężów Franciszka i Stanisława oraz ++ rodziców,
teściów i pokr.
17.15
Nieszpory
18:00
Za + męża i ojca z ok.. urodzin
Poniedziałek 06.02. św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników, wsp.
7:00
Za + syna Marcina w r. śmierci, ++ rodziców i teściów, siostrę Irenę, szwagierki Paulinę, Elfrydę i Magdalenę oraz ++ z pokr.
Wtorek 07.02.
17:00
O bł. Boże, opiekę Anioła Stróża, zdrowie dla rocznego dziecka Wiktora Frej,
o bł. Boże w rodzinie
Środa 08.02.
17:00
Za + ojca Ernesta, ++ teścia Waltra, babcię Gertrudę, dziadków z obu stron,
++ wujków i kuzyna Jana
Czwartek 09.02.
17:00
Za + męża i ojca Józefa Leja, + matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin,
++ zaginionego ojca Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, Beatę Leja,
brata Gorharda Steinert, Pawła Bronek, ++ dziadków Leja, Steinert, Drzymała
Piątek 10.02. św. Scholastyki, wsp.
16:30
Różaniec za młode pokolenie
17:00
Za ++ siostrę Krystynę, szwagra Mikołaja, rodziców Rozalię i Józefa, męża
Wilhelma, teściów oraz ++ pokr.
Sobota 11.02. NMP z Lourdes
8:00
Za + męża Józefa w 30 r. śmierci, ++ rodziców Martę, Jana, Julię Józefa,
Bernarda, Franciszka oraz ++ pokr.
………………………………………………..
17:30
Nabożeństwo maryjne
18:00
…………………………..
Niedziela 12.02.
7:00
Różaniec
7:30
Für alle ++ in den Familien u.wohltäter
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Za + ojca Zygfryda Mańczyk z ok.. urodzin, + ks. Huberta Mańczyk, + syna
Pawła
17:15
Nieszpory
18:00
……………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

06(949) 05.02.2012 – 12.02.2012
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”
1 Kor 9, 16b
W Ewangelii dzisiejszej niedzieli słyszymy
o Jezusie, który uczy nas postawy, jaka winna
być udziałem każdej i każdego ochrzczonego.
Przynależność do Kościoła, potwierdzona łaską
Chrztu św., rodzi konkretne zobowiązania,
które kształtują styl życia chrześcijanina. Umocnieni modlitwą w świątyni - tak jak Jezus
w synagodze - jako żywy Kościół, wychodzimy na
zewnątrz, by swym spotkaniem z Chrystusem
dzielić się z innymi. Idziemy do domu przyjaciół
- tak jak Jezus poszedł do domu
Piotra - i tam niesiemy Dobrą Nowinę wszystkim
obciążonym i opanowanym przez różne
gorączki współczesności. Wychodzimy - jak Jezus - przed bramę
miasta, czyli aktywnie i twórczo uczestniczymy w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, przemieniając je i ubogacając
wartościami ewangelicznymi. Następnie znów udajemy się na
modlitwę - jak Jezus na miejsce pustynne - by tam na nowo
nabrać sił od Boga, uświadomić sobie swą tożsamość i godność
chrześcijanina.
Takich wyznawców potrzebuje Chrystus, takich członków
potrzebuje Kościół, takich świadków będzie szukał świat; świat,
do którego mamy iść, świadomi ciążącego na nas – ochrzczonych,
obowiązku: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”
(1 Kor 9, 16b).
bł. Jan XXIII: W jakiejkolwiek okoliczności życiowej się
znajdziesz, przyjmując albo szewca, albo wielką osobistość,
odprowadź gościa do drzwi i obdarz go uśmiechem. Zawsze
zyskasz.

W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
- 05.02.2012 Róża 11 p. Krystyna Swoboda
- 12.02.2012 Róża 12 p. Manfred Ullmann
- 19.02.2012 Róża 1
p. Teresa Obst
- 26.02.2012 Róża 2 p. Anna Bock
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V niedziela zwykła. O godz. 17.15 Nieszpory. Kolekta na cele kurii i seminarium. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo wody i chleba, ku czci
św. Agaty.
W środę o 17:00 Msza szkolna dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Po Mszy w salce spotkanie uczniów klas 2 i 3 gimnazjum.
W piątek o 15:30 w salce spotkanie kandydatów do I komunii św.

ROZLICZENIE RODZINY RÓŻAŃCOWEJ za rok 2011
Wydatki
* Msze św.
* Ofiara na misje dla ks. Joachima
* Kwiaty przy kościele i na grób ks. Czerwonki
* Jubileusze
* Zakup książeczek z Tajemnicami
* Kielichy szklane do kościoła
*Materiał na flagi
* Spotkanie różańcowe
Razem
Saldo z 2010 r.
Składki za 2011 r.
Razem
Wydatki za 2011 r.

1.640,00
1.000,00
845,50
788,00
30,00
75,00
50,00
22,00
4.450,50
2.474,97
4.750,50
7.224,97
4.450,50

Saldo za 2011 rok

2.774,47 zl.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie mieli dostęp do wody i zasobów życia
codziennego.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Pan wspierał pracowników służby zdrowia w najuboższych
regionach świata.

W sobotę przypada Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii Msza św.
z tej okazji i spotkanie w salce będzie w poniedziałek 13.02.
VI niedziela zwykła. Kolekta na cele naszej parafii. Nieszpory o 17:15.
Witamy w naszej parafii z pomocą duszpasterską werbistę o. Adama.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes oraz modlitewnik Droga do nieba.
Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św.
Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00.
W zakrystii do zabrania plan kierowców Busa oraz lektorów.
Bóg zapłać: za złożone ofiary i wykonane prace. Dzieciom za przedstawienie
Jasełek w ośrodku w Kadłubie oraz na spotkaniu Róż różańcowych. Za dowóz
kolędników misyjnych do Opola. Za prace przy rozbiórce dekoracji świątecznych (szopki, oświetlenia, choinek). Za prowadzenie, w każdym tygodniu,
Różańca i Godzinek.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych,
kolekta wyniosła 2.496 zł. Kwota wydana na ubezpieczenie to suma 3.001 zł.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elżbiecie Mańczyk,
p. Stefani Steinert oraz p. Helenie Gajda składamy jak najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Urszulę
Walaszek, Krystynę Miemiec, Annę Klysek i Brygidę Mrocheń. Bóg zapłać!
Nie ma życia zwykłego. Każde jest niezwykłe.

