Porządek Nabożeństw
od 13.01. do 20.01.2013 r.

Niedziela 13.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Für + Franciszka Osiński zum Todestag, ++ Schwiegereltern Maria u. Franciszek Swoboda, Anna Syrnik, ++ aus der Familie Osiński, Swoboda u. 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
16:00 Jasełka (w salce)
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ludwika w r. śmierci, rodziców, teściów i pokr.
Poniedziałek 14.01.
7:00 Za + matkę Annę 20 r. śmierci, ++ ojca, brata, męża, jego ojca, wnuka oraz ++
z pokr., dziadków i dusze w czyśćcu
Wtorek 15.01.
7:00 Za ++ kapłanów
Środa 16.01.
17:00 Za + Karola Wacławczyk w miesiąc po śmierci
Czwartek 17.01. św. Antoniego, opata, wsp.
7:00 Za + Marię Chrapkiewicz - zam. od Andrzeja Pawińskiego i Beaty Legut
Piątek 18.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + Jana w 10 r. śmierci, + żonę Elżbietę
Sobota 19.01. św. Józefa Pelczara, biskupa, wsp.
8:00 Za + Urszulę Pokora w miesiąc po śmierci
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca w 7 r. śmierci
Niedziela 20.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Urszulę Pokora - zam. od koleżanek z busa
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców, żonę i teściów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Ja Chrzczę Was wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie”
Uroczystość Chrztu Pana Jezusa,
którą dziś przeżywamy, przypomina nam
nasz własny chrzest i jest okazją do tego,
aby za tę wielką łaskę Bogu podziękować. Do każdego z nas w chwili naszego
chrztu wypowiedział Bóg z miłością te
same słowa, które skierował do Chrystusa: „Tyś jest mój umiłowany syn! Tyś
jest moją umiłowaną córką!”
Poprzez chrzest Bóg uczynił nas swymi przybranymi dziećmi, braćmi i siostrami Chrystusa i świątyniami Ducha Świętego.
W chwili chrztu Bóg zgładził obciążający nas grzech pierworodny
oraz wycisnął na naszej duszy niezatarte znamię dziecka Bożego.
Naszym rodzicom zawdzięczamy życie naturalne, fizyczne.
W chwili chrztu św. Bóg podzielił się z nami swoim własnym Boskim życiem, które nazywamy łaską uświęcającą. Jest ona dla nas
„biletem” do nieba.
Bogactwu darów otrzymanych na chrzcie św. musi jednak
zawsze towarzyszyć świadomość, że chrzest był tylko początkiem
naszej duchowej przygody z Bogiem. Dlatego za chrztem powinno
iść nasze życie zgodne z Ewangelią oraz nieustanne pogłębianie
naszej przyjaźni z Bogiem poprzez modlitwę i wzrastanie w wierze, nadziei i miłości.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Albert: Musimy często myśleć o raju, aby pragnąć go coraz goręcej, ponieważ jego wspominanie zapala w nas pragnienie osiągnięcia go.

03/2013

W Kościele od 18 do 25. 01. obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem: Czego Bóg od nas oczekuje?
Rok 2013:
- do 24.11. trwa Rok Wiary. Przeżywamy też kolejny rok Nowenny Fatimskiej.
- Rekolekcje 13 - 17.02.
- I komunia 05.05.
- Rocznica I komunii 12.05.
- Bierzmowanie 21.05.
- Odpust 09.06.
- Pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny 30.06.
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19 - 24.08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08 - 01.09.
—–—————————————–——————————––—––
Katechizm:
Jakie formy pobożności ludowej towarzyszą życiu sakramentalnemu Kościoła?
Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są
to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, różaniec. Kościół popiera i oświeca światłem wiary autentyczne formy pobożności ludowej.
Jaki związek istnieje między sakramentami i śmiercią chrześcijanina?
Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez
bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją; chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza ciało i staje w obliczu Pana”.
Co oznacza słowo „Wcielenie”?
Kościół nazywa „Wcieleniem” przedziwną tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jednej Boskiej Osobie Słowa. Aby urzeczywistnić nasze zbawienie, Syn Boży stał się „ciałem” (J 1,14), prawdziwym człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską.
Co oznacza, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym
człowiekiem?
Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej. Jest On Synem Bożym, który
„zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu” stał się prawdziwie człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.

Dziś niedziela Chrztu Pana Jezusa. Kolekta na cele seminarium i kurii. Kończy się okres
Bożego Narodzenia. O godz. 10:00 Msza św. z udziałem chóru, na organach zagra p. Ryszard Ziaja, który skomponował do tej Mszy: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei. Dziś nie będzie po
południu nabożeństwa, wszystkich ZAPRASZAMY o godz. 16:00 do salki katechetycznej na
„Jasełka” przedstawiane przez nasze dzieci.
—–—————————————–——————————––—––—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii.
—–—————————————–——————————––—––—————
W piątek o godz. 17:30 w salce spotkanie I i II klasy gimnazjum. O godz. 18:00 spotkanie
kandydatów do bierzmowania (przynosimy Dzienniczki).
—–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to II zwykła. Kolekta kolędowa. Rodzina Różańcowa zaprasza swoich
członków o godz. 15:00 do salki na spotkanie kolędowe z „Jasełką.
—–—————————————–——————————––—––—————
Ofiara złożona podczas kolekty w dniu 06.01. wyniosła 2.065 zł i 4.20 €.
—–—————————————–——————————––—––—————
W dniu 30.01. wyjazd na Mszę św. o uzdrowienie do Opola. Zapisy w zakrystii.
—–—————————————–——————————––—––—————
W środę 23.01. o godz. 17:00 ks. Wolfgang Globisch będzie sprawował Mszę św. z ok. 80 r.
urodzin. Zapraszamy do udziału. O pomoc w organizacji spotkania urodzinowego prosimy.
—–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Książka „Camino”, „Droga do nieba”
—–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę o godz. 9:00, sprzed kościoła, wyjazd swoimi samochodami do KatowicPanewnik, gdzie znajduje się największa szopka w Europie. Powrót ok. 16:00.
—–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: za naprawę napędu dzwonów, za każdą prace i dobro.
—–—————————————–——————————––—––—————
++ Odbyły się pogrzeby + śp. Marii Chrapkiewicz, l 63; śp. Eleonore Klapczynski, l. 87
i śp. Elżbiety Klyszcz, l.77. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! ++
—–—————————————–——————————––—––—————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
—–—————————————–——————————––—––—————
Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św.
—–—————————————–——————————––—––—————
Z Watykanu otrzymaliśmy życzenia, podpisane przez papieża Benedykta XVI, jako odpowiedź na list napisany przez dzieci uczestniczące w Roratach. Do zobaczenia w gablotce.
—–—————————————–——————————––—––—————
Została zainstalowana kamera, która monitoruje wnętrze naszego kościoła.
—–—————————————–——————————––—––—————
Kolęda dodatkowa będzie w środę od 18:00 do 20:00.
—–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie Krupka, p. Leonowi
Mocny, p. Elfrydzie Smieskol i p. Matyldzie Schnabel składamy jak najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Dorotę Front, Helenę Krasucką,
Irenę Krasucką i Marię Konieczny. Bóg zapłać!

