Porządek Nabożeństw
od 06.01. do 13.01.2013 r.
Niedziela 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Anna zum Todestag, Vater Wilhelm, Ehemann Józef, 2 Söhne, Schwiegereltern
Jadwiga u. Herbert u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, teściów Jadwigę i Pawła, 2 bratowe, szwagra, pokr. z obu stron
chrzest: Mikołaj Mateusz Kaczmarczyk
13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla Agnieszki Śmieszkoł z ok. 70 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo
18:00 W int. darczyńców i ofiarodawców klasztoru- zamówiona od Sióstr Karmelitanek
Poniedziałek 07.01.
7:00 Za + córkę
Wtorek 08.01.
7:00 Za ++ braci Józefa i Władysława Mąka
Środa 09.01.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w int. Jana Richter z ok 80 r.
urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci wnuków
17:00 Za + Annę Rok w miesiąc po śmierci
Czwartek 10.01.
7:00 Za ++ matkę Marię i ojca Józefa, ++ brata Rajmunda, męża Ernesta, Hildegardę, bratową
Otylię, 3 szwagrów Antoniego, Jerzego, Eryka, teściów z obu stron i pokr.
Piątek 11.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża i ojca Klausa Gepert 9 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, rodziców Łucję
i Franciszka Drynda oraz ++ pokr.
Sobota 12.01..
8:00 Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, ++ matki Elżbietę i Paulinę,
++ dziadków i wszystkich z pokr.
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża, ojca i dziadka w r. śmierci, ++ rodziców i teściów oraz ++ pokr.
Niedziela 13.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Für + Franciszkę Osiński zum Todestag, ++ Schwigereltern Maria u. Franciszek Swoboda,
Anna Syrnik ++ Familie Osiński, Swoboda, Krupka
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 50 r. ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ludwika w r. śmierci, rodziców, teściów i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kim byli Mędrcy ze Wschodu?
Dzisiejsza uroczystość nazywana jest potocznie
Świętem Trzech Króli. Ich postacie zdobią każdą
szopkę bożonarodzeniową. Wokół nich powstało
wiele historii i legend, które często niewiele mają
wspólnego z prawdą historyczną i biblijną. Warto
więc może dziś zapytać, w jaki sposób historia
ubogacana Tradycją sprawiła, że z podziwem i czcią
patrzymy dziś na Kacpra, Melchiora i Baltazara. Co
możemy powiedzieć o Mędrcach ze Wschodu?
Św. Mateusz, który jako jedyny opisuje tajemniczych przybyszów ze Wschodu, dla określenia
niezwykłych gości używa greckiego słowa "magoi" magowie. W starożytności słowo "mag" nie oznaczało czarnoksiężnika zajmującego się zakazanymi
przez Kościół praktykami. Magowie byli ludźmi
gruntownie wykształconymi. Posiadali rozległą wiedzę, mieli wpływ na życie 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. Uważne studiowanie starożytnych malowideł
również nie daje precyzyjnej odpowiedzi - na obrazach pojawia się od dwóch do dwunastu
Magów. Ponieważ Ewangelia mówi o trzech darach przekazanych Dzieciątku przez wędrowców
ze Wschodu, utrwaliło się przekonanie, że Mędrców również było trzech.
Św. Mateusz nazywa krainę Magów Wschodem. W czasach Chrystusa Wschodem określano obszar obejmujący Persję, Arabię i Babilonię, czyli tereny położone na wschód od rzeki
Jordan. Obecnie na terenie dawnej Persji istnieje państwo Iran, a ruiny cywilizacji Babilonu
znajdują się w granicach Iraku. Dary, które złożyli Mędrcy, były wyrobami typowymi dla Półwyspu Arabskiego, stąd teza, że jeden z Królów przybył z Arabii.
Po przybyciu do Jerozolimy Mędrcy zapytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). Co
spowodowało, że 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, że mają wyruszyć właśnie do ziemi Izraela. Była to podróż daleka i niebezpieczna.
Podążając za znakiem na niebie, Magowie musieli przebyć drogę około tysiąca kilometrów. Ich
podróż trwała zapewne kilka miesięcy. Istnieje przypuszczenie, że 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)
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Bosko: Bądźcie zgodni i weseli, a Bóg miłości i pokoju
będzie z wami.
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Pragnę w imieniu swoim, PRD i każdego parafianina powiedzieć BÓG ZAPAŁAĆ za każde dobro świadczone w 2012 roku dla naszej wspólnoty parafialnej:
- za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie
- za słowa życzliwe, uśmiech i słowo dziękuję
- zamawiane intencje mszalne i składane ofiary
- za ofiary na cele Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na remont dachów
- za każdą wykonaną pracę w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie,
cmentarzu
- ojcom Mariuszowi i Adamowi, księżom Józefowi, Janowi, Erwinowi Krzysztofowi za pomoc duszpasterską
- parafialnej Radzie Duszpasterskiej za pomoc w prowadzeniu parafii
- siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, wsparcie, modlitwy,
każdą parafialną posługę
- panom kościelnym, szczególnie panu Franciszkowi za wszelkie wykonane
prace
- nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród
chorych
- naszym organistom
- ministrantom, Dzieciom Maryi, lektorom
- p. Manfredowi i orkiestrze, p. Iwonie i chórowi
- p. Sabinie i Zespołowi Caritas za pracę z dziećmi oraz troskę o potrzebujących, chorych, samotnych
- p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoła
- rodzinie Kolpinga i Bractwu św. Józefa
- p. Irenie i Marii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej
i św. Józefa
- p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz
- paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki
- p. Marii i wszystkim troszczącym się o wystrój i dekorację kościoła
- kierowcom busa
- p. Henrykowi za palenie w piecach oraz wszelkie wykonywane prace
- p. Marii i innym za prace na probostwie
- p. Rafałowi i Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stronie
www.
- p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za owocną współpracę
- dyrekcjom i nauczycielom gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola
- za wszelkie prace wykonane przy kościele, plebanii, ogrodzie, klasztorze
Dziękuję! Bóg zapłać!

Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego. Na każdej mszy św. błogosławieństwo
wody, kredy i kadzidła. Kolekta na cele misji. Nabożeństwo o 17:15. Podczas Mszy
św. o 10:00 przyjęcie do grona ministrantów 3 kandydatów.
—–—————————————–——————————––—––—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii.
—–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to niedziela Chrztu Pana Jezusa. Kolekta na cele seminarium
i kurii.
—–—————————————–——————————––—––—————
Dziękuję wszystkim, którzy nabyli książkę „Camino. Śladami Świętego Jakuba”.
Można ją nabywać w kancelarii i zakrystii.
—–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
—–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę 19.01. planowany jest wyjazd swoimi samochodami do
Katowic - Panewnik, gdzie znajduje się największa szopka w Europie. Chętni do
wyjazdu proszeni są o zapisywanie się w zakrystii.
—–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać za prace przy naprawie szafy dla ministrantów.
—–—————————————–——————————––—––—————
Kolęda dodatkowa będzie w środę16.01. od 18:00 do 20:00. Zgłoszenia
u ks. Piotra.
—–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi Richter składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
—–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Małgorzatę Gołombek,
Sabinę Kiejnig, Iwonę Henel oraz Elżbietę Janoszka. Bóg zapłać!
Życie ludzkie upływa między wspomnieniem a nadzieją.
—–—————————————–——————————––—––—————
Drobnostka
Kiedy zamiatacz ulic sprzątał co tydzień przed jej domem, kobieta wychodziła
do niego, dawała mu szklankę lemoniady i kawałeczek ciasta. Był miłym, starszym
człowiekiem, dziękował uprzejmie i znów powracał do swojej pracy. Pewnego
wieczoru zadzwonił dzwonek. Przed drzwiami stał zamiatacz ulic. W ręku trzymał
bukiecik kwiatów i pudełeczko czekoladek. Wydawał się być trochę stremowany,
gdy mówił do kobiety:
Proszę to przyjąć, droga pani, w podzięce za pani życzliwość. – Ależ to
naprawdę całkiem niepotrzebne – powiedziała kobieta trochę zażenowana. –
Szklanka lemoniady to przecież drobiazg. – Możliwe, że to niewiele, ale o wiele
więcej, niż zrobili inni.

