Porządek Nabożeństw
od 20.01. do 27.01.2013 r.

Niedziela 20.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Hermine
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
Poniedziałek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy, męczennicy, wsp.
7:00
Wtorek 22.01.
17:00 Za + Marię Czernik w miesiąc po śmierci
Środa 23.01.
17:00 1 Dziękując Chrystusowi za dar kapłaństwa z prośbą o Bożą opiekę, łaski,
zdrowie dla ks. Wolfganga Globisch z ok. 80 r. urodzin
2 Za + Marię Chrapkiewicz - zam od bratówki Marysi z rodziną
Czwartek 24.01. św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora, wsp.
17:00 Za + ojca w r. śmierci, ++ jego rodziców i teściów
Piątek 25.01. Nawrócenia św. Pawła, św.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00
Sobota 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wsp.
8:00
12:00 Msza św. i ślub: Anna Niedźwiedź i Krzysztof Miemiec
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + córkę Annę Naumann w 5 r. śmierci, ++ z rodziny i pokr.
Niedziela 27.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Vater Theodor anlässlich des 26 Todestages, ++ Mutter Anna u. Großeltern beiderseites
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ rodziców Annę i Jana, żonę Urszulę, teściów, siostrę, brata, szwagra
oraz ++ z pokr.
18:00 Za + Artura

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

04(998) 20.01.2013 – 27.01.2013
„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.”
Przez cud w kanie Galilejskiej Chrystus
objawia nam swoją Boską naturę i pochodzenie. Ten cud – pierwszy w publicznej działalności Jezusa – jak i każdy następny jest objawieniem Boskiej mocy Chrystusa, Jego Synostwa Bożego. W nich ukazuje się pełnia
władzy Chrystusa nad światem, nad materią,
nad życiem.
Ale jest w tym cudzie również coś bardzo
ludzkiego, coś bardzo swojskiego. Chrystus,
Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej nie
stroni i nie odżegnuje się od "małych,
ludzkich kłopotów". On uczestniczy w ludzkiej radości, dzieli ludzkie smutki i próbuje
im zaradzić. Nie jest Bogiem dalekim i wyniosłym, odległym i nieczułym na małe ludzkie problemy.
Rozpoczynając nowy tydzień i każdy nowy dzień, warto pamiętać
o zaproszeniu Chrystusa do swojego życia, będącego czasem plątaniną
małych radości i smutków, zwycięstw i porażek. On ma moc przemieniać jałową, nieraz pozbawioną radości, codzienność, w wyborne wino
życia poświęconego Bogu i ludziom.
Jest w tym zdarzeniu jeszcze jeden wzruszający moment. To
Matka zwraca Synowi uwagę na kłopot gospodarzy wesela. To Ona
w sposób naturalny zwraca się do Syna o pomoc. Konsekwencją tej
troski sprzed wieków jest dzisiejsza Jej troska o człowieka i orędownictwo przed Bogiem w ludzkim zakłopotaniu. Nie rezygnujmy więc
z tego nadzwyczajnego pośrednictwa i nie wahajmy się powierzać
Maryi swoich trosk w codziennej modlitwie…
SENTENCJA TYGODNIA: Czy jeszcze pamiętasz, że zostałeś stworzony do radości?

04/2013

Opowiadanie 1:
Właściciel małego domku z dużą parcelą założył wspaniały ogród, w którym
spędzał każdą wolną minutę, chociaż w skutek wypadku przed paroma laty
oślepł. Sadził i podlewał rośliny, pielęgnował trawnik, przycinał róże, tak iż
o każdej porze roku – na wiosnę, w lecie i w jesieni ogród, pełen żywych
kolorów, prezentował się bardzo okazale. Kiedyś zajrzał tam przyjezdny
z miasta, który usłyszał we wsi o niewidomym ogrodniku. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pan to robi? – spytał miastowicz. – Przecież, jak słyszałem,
pan nie widzi. Ani trochę! Dlaczego więc męczy się pan z tym ogrodem? Co
panu po tych kwiatach, skoro nie rozróżnia pan kolorów? Niewidomy ogrodnik oparł się o ogrodzenie i powiedział do obcego z uśmiechem: Robię to
z kilku istotnych powodów: Po pierwsze zawsze lubiłem pracę w ogrodzie. To,
że straciłem wzrok, wydawało mi się niewystarczającym powodem, aby ją
zarzucić. Wprawdzie nie mogę zobaczyć tego, co tu rośnie, ale mogę dotykać
i czuć. Nie mogę oglądać kolorów, ale mogę wdychać zapach kwiatów, które
posadziłem. Kolejnym zaś powodem jest pan. Jak to ja? Przecież pan mnie
wcale nie zna! Pana osobiście nie znam. Ale w piękne dni zagląda tu czasami
ktoś, tak jak teraz pan, i zatrzymuje się na moment. Gdyby ten kawałek ziemi
stanowił tylko zdziczałą, zaniedbaną parcelę, to byłby to dla pana niemiły
widok. Moim zdaniem nie ma powodu, aby czegoś nie czynić tylko dlatego, że
na pierwszy rzut oka nie daje to zbyt wiele nam samym, skoro daje to coś
innym. Nigdy dotychczas o tym nie pomyślałem – powiedział z zadumą
przybysz. A poza tym – kontynuował z uśmiechem niewidomy ogrodnik –
ludzie zaglądają, cieszą się, zatrzymują się na chwilę i ucinają ze mną małą
pogawędkę, tak jak pan to właśnie teraz czyni. To bardzo wiele znaczy dla
człowieka, który nie widzi.
Opowiadanie 2:
Pewien król, podróżując po kraju, przybył do najdalszej ze swych prowincji.
By powitać monarchę i jego okazały orszak, na dużym placu stolicy regionu
zgromadził się tłum ludzi. Jakiś stary człowiek przecisnął się na sam przód,
przed pierwszy rząd zebranych, i zawołał do króla: Dobry królu, oby niebo
obdarzyło cię długim życiem, wszystkimi skarbami świata i licznym potomstwem! Król zatrzymał swojego konia i odrzekł mu: Dzięki za twoje życzenia.
Na pewno wypowiedziałeś je w dobrej wierze. Ale mylisz się sądząc, że są one
dobre, ponieważ duża rodzina to dużo problemów, duże bogactwo to duży
ciężar, a długie życie to nieskończone pasmo rozczarowań. Moje życzenia są
szczere i przyświeca im twoje dobro – odrzekł starzec. – Jeśli niebo obdarzy
cię dużą rodziną, w której wszyscy członkowie będą wypełniać w stosunku do
siebie swoje powinności, jakich problemów możesz się wówczas obawiać?
Jeśli posiadłbyś duże bogactwo i sprawiałoby ci radość dobrowolne rozdawanie swoich dóbr wśród biednych i potrzebujących twojego królestwa, to jak
mogłoby ci ono być ciężarem? Jeśli zaś będziesz panował w swym królestwie
z roztropnością, twoje rządy wśród ludu dadzą ci radość, a kiedy weźmie górę
nierozsądek, możesz na osobności pracować nad sobą i się doskonalić:
wówczas długie życie cię nie rozczaruje.

Dziś II niedziela zwykła. Kolekta kolędowa. Rodzina Różańcowa zaprasza swoich członków
o godz. 15:00 do salki na spotkanie kolędowe z „Jasełką. O 17:15 Nieszpory.
—–—————————————–——————————––—––—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Będzie sprawowana z okazji 80 r. urodzin ks. Wolfganga
Globisch. Zapraszamy parafian do udziału, służbę liturgiczną do ołtarza. Po Mszy ZAPRASZAMY na spotkanie do straży.
—–—————————————–——————————––—––—————
W piątek zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po wieczornej Mszy św.
o godz. 17:45 zapraszamy na Krąg Biblijny w Roku Wiary.
—–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to III zwykła. Kolekta na cele parafii. W naszym kościele o 14:00 dziecięco
- młodzieżowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz pozostałych mieszkańców naszej gminy. Każdy zaprezentuje
2 utwory wokalne, po jednym w języku polskim i niemieckim. Szczegółowe informacje w szkołach oraz na stronie UMiG Kolonowskie. Nie będzie Nieszporów.
—–—————————————–——————————––—––—————
W dniu 30.01. wyjazd na Mszę św. o uzdrowienie do Opola. Zapisy w zakrystii.
—–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Książka „Camino”, „Droga do nieba”
—–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: za każdą pracę, dobro, modlitwy i ofiary. Siostrze i dzieciom za przygotowanie
Jasełek, wszystkim, którzy z zaproszenia skorzystali.
—–—————————————–——————————––—––—————
Od początku roku naszą stronę www odwiedzono 1.560 razy. Do zobaczenia m.in. zdjęcia
z Jasełek.
—–—————————————–——————————––—––—————
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii we wtorek w godzinach 16:00 - 17:00 oraz
17:30 - 18:00.
—–—————————————–——————————––—––—————
Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed Mszą św.
—–—————————————–——————————––—––—————
Składam gorące podziękowanie za gościnne przyjęcie nas z wizytą duszpasterską w Waszych
mieszkaniach. Za wspólną modlitwę, spotkania i rozmowy. Bóg zapłać za złożone w dniu
dzisiejszym ofiary kolędowe. Bóg zapłać za ofiary złożone Kolędnikom Misyjnym oraz podzielenie się słodyczami i owocami. Wielkie słowa podziękowania Kolędnikom Misyjnym, za ich
trud i gorliwą służbę. Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym kolektę kolędową, część ofiar
zostaje przeznaczona na wyjazdy i nagrody dla dzieci.
Zebrana kwota zebrana przez Kolędników to .Przekazana zostanie na wsparcie misji, część
zostania przeznaczona na fundusz ministrantów i marianek. Słodycze zostaną przekazane dla
domu pomocy w Kadłubie.
—–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jerzemu Świerc i p. Marii Wodarczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
—–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Mariolę Chudy, Sylwię Chudy
i Katarzynę Ploch oraz z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Leś. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————––—––—————
Trwa błogosławiony czas Roku Wiary

