Porządek Nabożeństw
Od 27.01. do 03.02.2013 r.
Niedziela 27.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Vater Theodor anlässlich des 26. Todestages, ++ Mutter Anna u. Großeltern beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

05(999) 27.01.2013 – 03.02.2013

10:00 Za ++ rodziców Annę i Jana, żonę Urszulę, teściów, siostrę, brata, szwagra oraz ++
z pokr.
18:00 Za + Artura
Poniedziałek 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, doktora, wsp.
7:00 Za + męża, ojca, dziadka Henryka w r. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Pawła, teściów
Annę i Piotra, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę i Irenę oraz ++ pokr.
Wtorek 29.01.
17:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję,
szwagierkę Hildegardę, szwagrów Antoniego, Ewalda i Ernesta oraz ++ z pokr.
Środa 30.01.
17:00 Za ++ ojca Józefa w 20 r. śmierci, matkę Albinę, ++ Annę i Wilhelma, brata Alfreda,
ciocię Marię, szwagrów Reinholda i Józefa, pokr. z obu stron
Czwartek 31.01. św. Jana Bosko, prezbitera, wsp.
17:00 Za + męża w r. śmierci, ++ ojca, teściów, dziadków i pokr.
I Piątek 01.02.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża Józefa w r. śmierci, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina,
Marię i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża i pokr.
I Sobota 02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego
9:00 Za żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
——–—————————————–———————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Norberta w r. śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Jana, Zofię i Stanisława,
siostrę Magdalenę, szwagrów Teodora, Józefa, Rudolfa
Niedziela 03.02. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Schwester Eleonore anlässlich des 88. Geburtstages
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z ok. urodzin męża i ojca Józefa do Bożej Op., z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie oraz
o opiekę dla córki przystępującej w tym roku do I komunii św.
15:00 Chrzest: Lilianna Rozalia Wilczek
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Marię Chrapkiewicz w miesiąc po śmierci

Matka Boża Gromniczna
Dziś zapominamy już o rytuale umierania
ze świecą w dłoni, a śmierć coraz rzadziej nas
dosięga na domowym łożu, pośród zgromadzonej rodziny i litanijnego śpiewu. Śmierć dziś staje się śmiercią szpitalną, otoczona medykamentami, śmiercią w wypadku. Nie ma swojskości, celebry. Gromnica – świeca, która łagodzi i skraca
konanie, która odpędza pożar, która chroni
przed gromem, świeca cudowna. Ona ma być
nam towarzyszką na ostatnia drogę życia, ma
zmagać się z pożogą, wichurą, wilkami, gromem – od którego wzięła nazwę. Wieszało się ja
nieraz nad łóżkiem, zapalało przed obrazem Matki Bożej w święto
Maryjne. Nie grożą nam już wilki, z dachów suną ku ziemi piorunochrony, świat reklam urabia nas tak, że będziemy zawsze żyć,
piękni, młodzi, bogaci ale... Gromnice dalej palą się w Kościołach
i nadal zanosimy je do domów. O Panno Prześliczna, Gromniczna
– Módl się za Nami !
Trwa Rok Wiary. Przychodząc do świątyni mamy przed sobą
znaki towarzyszące temu przeżywanemu czasowi. Jakie znaki
związane z Rokiem Wiary mamy w naszych domach, mieszkaniach? Czy w naszej osobistej wierze coś się zmieniło, coś drgnęło?
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Elżbieta od Przenajświętszej
Trójcy: Co za radość wierzyć, że Bóg kocha nas do tego stopnia, że
w nas mieszka, że jest towarzyszem naszego wygnania, powiernikiem, przyjacielem we wszystkich chwilach.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką
w trudnościach.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować
pokojową przyszłość.
——–—————————————–——————————––—––——
W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
03.02. Róża 9 p. Maria Kruk
10.02. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
17.02. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
24.02. Róża 12 p. Manfred Ullmann
——–—————————————–——————————––—––—–
Rozliczenie Parafialnego Zespołu Caritas za 2012 rok
PRZYCHODY
- saldo z 2011 roku
- członkowie wspierający
- sponsorzy
- kiermasz wielkanocny
- bukiety 15.08.
- dochód z festynu
- ofiara z dnia chorego
- kiermasz adwentowy
- świece adwentowe
- dotacja OPS na wigilię
Razem

918,95
1.918,47
3.300,13
1.584,00
254,00
476,00
203,70
1.842,00
100,00
1.200,00
11.797,25

Razem

2.260,51
271,00
521,95
134,03
1.602,00
611,95
795,72
890,22
2.370,76
929,06
10.387,20

WYDATKI
- jubilaci, odwiedziny chorych
- transport darów
- dzień chorych, tydzień miłosierdzia
- zakup żywności, lekarstw
- zapomogi okolicznościowe
- wakacje z Bogiem
- spotkania i uroczystości
- paczki wielkanocne
- wigilia dla samotnych, paczki
- koszty własne

Dziś III niedziela zwykła. Kolekta na cele parafii. W naszym kościele o 14:00 dziecięcomłodzieżowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Nie będzie Nieszporów.
——–—————————————–——————————––—––—————
I piątek miesiąca. Po Mszy o 7:00 modlitwa do NSPJ. Odwiedziny chorych w domach z komunią
św. Jeden ksiądz pójdzie na ul. Opolską, Leśną, Prostą i Haraszowskie, drugi ksiądz na pozostałe
ulice.
——–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę Ofiarowanie Pańskie oraz dzień życia konsekrowanego. Msza św. będzie o godz. 9:00.
Podczas tej mszy kandydatom do I komunii św. wręczone zostaną świece, będzie błogosławieństwo
gromnic oraz poświęcenie nowego sztandaru Róż Różańcowych. Kolekta przeznaczona jest na
klasztory klauzurowe. Wieczorem o 17:00 nabożeństwo Maryjne. Wieczorna Msza św. będzie niedzielną.
——–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to IV zwykła. Kolekta na cele kurii i seminarium. Po każdej Mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja.
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać za przygotowanie i udział we Mszy św. urodzinowej ks. Wolfganga Globisch. Podziękowanie za przygotowanie spotkania w salce. Podziękowania wszystkim pracującym przy rozbiórce
dekoracji świątecznych w kościele.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu w dniach 22-24 luty zaprasza maturzystów i studentów
na Rekolekcje.
——–—————————————–——————————––—––—————
Służbę ministranta zakończyła Monika Wons. Bóg zapłać jej za wieloletnią posługę przy ołtarzu.
——–—————————————–——————————––—––—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Elfrydy Smieskol, l. 78. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! ++
——–—————————————–——————————––—––—————
Został przeprowadzony remont blacharski naszego busa.
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem film „Ludzie Boga”), Mały Gość (dodatkiem test dla
szóstoklasistów).
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia w zakrystii książka „CAMINO. Śladami Świętego Jakuba”. Osoby spoza parafii książkę mogą zamówić pisząc na adres: ks.pb@interia.pl.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Otylii Stefan, p. Róży Pałek i p. Marii
Kałuża składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Gerus, Małgorzatę Mikoszek, Małgorzatę Labus i Annę Rathmann. Bóg zapłać!
——–—————————————–——————————––—––—————
Błogosławionego, pięknego czasu ferii - życzę
Róża jerychońska
Ten botaniczny cud znajdowano w grobach faraonów. Jest to jedyny kwiat, który, gdy wyschnie,
można doprowadzić do kwitnienia. Gdy ten kwiat podleje się wodą, chociaż suchy, stanie się znowu
zieloną rośliną. Może przeleżeć kilka tysięcy lat, zaschnąć, a podlany odżywa. Z powodu tej właściwości jest on symbolem nieprzemijania, wiecznego życia, wiecznej miłości. W niektórych rodzinach przekazuje się ten kwiat jako symbol trwania i pamięci. W żywy kwiat można włożyć mały
podarunek i znów go zasuszyć. Serce człowieka też nieraz jest już suche. Niczego w życiu nie oczekuje. Aż tu nagle zjawia się ktoś, lub dzieje się coś, że, tak jak ta róża. Życie staje się zielone.
Narzekając na czasy, ludzi nasze życie staje się często szare. Ciesząc się życiem, doceniając innych
sprawiamy, że życie ma odcień zieleni.

