Porządek Nabożeństw
od 10.02. do 17.02.2013 r.
Niedziela 10.02. V zwykła

7:00
7:30
9:30
10:00
17:30
18:00

Różaniec
Für + Urszula Pokora - von der 9. Rose
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Za + Elżbietę Klyszcz w po śmierci
Nabożeństwo
Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie w rodzinie

Poniedziałek 11.02. MB z Lourdes, wsp.

9:00
17:00

Za + Cili Schulte
Za ++ Pawła i Joannę Wałaszek, męża Jerzego, rodziców, ++ Marię, Heinza, Gintra, Renatę, ++ pokr.

Wtorek 12.02.

9:00 Za żyjących z rodziny Nossol
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Teresy Leja z ok. urodzin oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinach dzieci
Środa 13.02. Popielec

8:00 Za + syna Marcina w r. śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr.
18:00 1 Za + męża i ojca Wiktora w r. śmierci , ++ rodziców z obu stron i pokr.
2 Za + Elżbietę Klyszcz - zam. od sąsiadów
Czwartek 14.02. św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

8:00
18:00

Za męża Józefa, ++ rodziców Martę i Jana, rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo,
zięcia Bernarda, szwagra Franciszka oraz ++ pokr.
1 Za + męża i ojca Gerharda Steinert w 4 r. śmierci, jego ++ rodziców Paulinę i Józefa Steinert,
rodziców Marię i Józefa Kopyto, szwagrów Ernesta, Teodora, Józefa, szwagierkę Reginę Kosytorz, oraz dziadków z obu stron
2 Za + brata, aby Pan przyjął Go do królestwa Bożego

Piątek 15.02.

7:30
8:00

Różaniec za młode pokolenie
Za ++ męża Józefa i ojca Antoniego w r. ich śmierci, matkę Marię, teściów, siostrę Hildegardę, jej
męża, ++ pokr.
15:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bożą, wst. MBNP dla Roberta z ok. 1 r. urodzin
17:00 Droga krzyżowa z wypominkami
18:00 1 Za ++ Zofię i Leona Kruk, ich ++ synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franza Smieskol, dziadków, krewnych z obu stron
2 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Heleny Krupka z ok. urodzin
Sobota 16.02.

9:00
15:00

1 W int. chorych, seniorów i samotnych
2 O opiekę Anioła Stróża, Boże bł. i wst. MB dla rocznego dziecka Mileny Mrozek
chrzest Oliwia Puzik
——–—————————————–———————

17:30
18:00

Nabożeństwo Maryjne
1 Za + ojca z ok. urodzin, ++ rodziców, braci Jana i Karola
2 Za + matkę Elżbietę Kaszuba w 1 r. śmierci, ++ ojca Pawła, rodziców, ++ z pokr. Kaszuba, Świerc

Niedziela 17.02. I Wielkiego Postu

7:00
7:30
9:30
10:00
17:00
18:00

Różaniec
Für + Mutter Rosa Smieskol zum Todestag, + Vater Franz u. Vater Jerzy Wałaszek, alle ++ in der
Verwandtschaft
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i bł. z ok.
95 r. urodzin Anastazji Spałek
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
1 Za ++ rodziców Józefa i Hildegardę, ojca Józefa oraz ++ dziadków i dusze opuszczone
2 Za + Karola Wacławczyk - zam. od sąsiadów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

07(1001) 10.02.2013 – 17.02.2013
Rok Wiary
PLAN REKOLEKCJI 13 – 17 luty
Środa:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania
11:00 Droga krzyżowa i posypanie popiołem - szkoła podstawowa
12:30 Nabożeństwo i posypanie popiołem – przedszkole
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania
19:00 Nauka dla uczniów gimnazjum
Czwartek:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
11:00 Nabożeństwo pokutne i spowiedź - szkoła podstawowa
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla rodziców
Piątek:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
11:00 Msza św. dla szkoły podstawowej
12:30 Spotkanie w przedszkolu
17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla rodziców
Sobota:
9:00 Msza św. dla chorych z sakramentem Namaszczenia
i błogosławieństwem lourdzkim
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla młodzieży
Niedziela:
7:30; 10:00; 18:00 Msza i kazanie
17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
Sakrament pokuty: pół godziny przed Nabożeństwami, w piątek i sobotę od 16:00
Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi o. Konrad Kik, franciszkanin z Góry św. Anny.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Franciszek Salezy: Niekiedy tak bardzo pragniemy
stać się aniołami, że całkiem zapominamy o tym, by stać się dobrymi ludźmi.

07/2013

ROK WIARY
Mija 4 miesiąc danego Nam Roku Łaski. Różne sprawy nam o tym przypominają. W kościele: Ewangeliarz, Katechizm, tabliczka z tekstem Credo poświęcona
przez Benedykta XVI, paląca się przez cały rok oliwna lampka. Są podane dni
i miejsca gdzie można uzyskać Odpusty. W Adwencie rozważaliśmy rolę błogosławieństwa w życiu człowieka, pielgrzymowania, świętowania Dnia Pańskiego
oraz Wyznania Wiary – Credo.
Jest zaproszenie na co miesięczny Krąg Biblijny. W okresie Wielkiego Postu
zaproszeni księża - goście będą głosić Słowo Boże. Na pewno będą jeszcze inne
propozycje przeżywania tego czasu, we wspólnocie parafialnej.
Warto Rok Wiary przeżywać również w domach, rodzinach, w swoim życiu.
Kilka propozycji: sięgnij częściej do Pisma św. Wyślij znajomym sms lub mail
z tekstem Pisma św. który daje nadzieję. Z racji urodzin, imienin podaruj książkę religijną, film o tematyce religijnej, wstąp częściej do świątyni na indywidualną Adorację. Sięgnij częściej po prasę religijną. Przeżyj „jak nigdy” Rekolekcje. Zaostrzę mój post piątkowy, odwiedzę osobę chorą, samotną. Masz swój
pomysł na przeżycie Roku Wiary - podziel się z nim. W najbliższym czasie będzie można nabyć w zakrystii egzemplarze Pisma św., filmy religijne, książki
religijne. Zapraszamy też do naszej parafialnej biblioteki, czynnej po Mszach
św. niedzielnych o godzinie 10:00.
W naszej gazetce będą od czasu do czasu cytowane, do rozważania, fragmenty
Listu apostolskiego Benedykta XVI „Porta Fidei” - ogłaszającego Rok Wiary.
Poniżej pierwszy fragment.
„Podwoje wiary” są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia
w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można
przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować
łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem, dzięki któremu możemy
przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha Świętego, pragnął włączyć w Swą
własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą. Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga,
który jest miłością Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego
zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki
w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana. Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem.
—–—————————————–——————————––—––————
Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych będą: 2, 3, 9, 10 marca; 1, 2, 8, 9
czerwca; 7, 8, 14, 15 września; 7, 8, 14, 15 grudnia. Pierwsze spotkanie jest
zawsze w Sali św. Anny przy parafii NSPJ o godzinie 15:00.

Dziś V niedziela zwykła. Kolekta przeznaczona na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych. Gościmy w naszej parafii ks. Andrzeja Ochman, pochodzi ze Staniszcz Wlk., obecnie
odbywa studia specjalistyczne na KUL.
—–—————————————–——————————––—––—————

Dni Eucharystycznych przed okresem Wielkiego Postu. Plan Adoracji:
Niedziela
11:00 Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Dzieci
Poniedziałek i Wtorek
15:00 Haraszowskie
10:00 DFK
16:00 Młodzież
11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa, Osiedla
17:00 Indywidualna
12:00 Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna
17:30 Nabożeństwo i błogosławieństwo 13:00 Bendawice, Haraszowskie, Kościuszki
14:00 Opolska, Leśna, Polna
15:00 Stare i Nowe Osiedle
16:00 Indywidualna i przed Mszą błogosławieństwo
—–—————————————–——————————––—––—————

Środa popielcowa. Rozpoczęcie Rekolekcji. Obowiązuje post ścisły.
—–—————————————–——————————––—––—————

W sobotę o 9:00 Msza św. dla chorych, seniorów, samotnych. Po Mszy św. Caritas parafii
zaprasza wszystkich na spotkanie do salki, w ramach obchodów Dnia Chorego. Będzie dowóz Busem.
—–—————————————–——————————––—––—————

I niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby oo. Franciszkanów. O 15:00
w salce spotkanie grupy modlitewnej Margaretka i Serduszka. Zapraszamy nowych chętnych.
—–—————————————–——————————––—––—————

Ofiara na rzecz naszego Caritas z Mszy św. urodzinowej ks. Wolfganga wyniosła 421 zł. Kolekta z dnia 02.02 na zakony wyniosła 563 zł. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————––—––—————

++ Obył się pogrzeb śp. Ireny Sopot l.73. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! ++
—–—————————————–——————————––—––—————

Do nabycia: z tyłu kościoła: Gość Niedzielny (4,50 zł), „walentynkowy aniołek”, w zakrystii:
Pico, Weite Welt, Stadt Gottes, książka „Camino. Śladami Świętego Jakuba”
—–—————————————–——————————––—––—————

Ciekawostka: poprzedni numer naszej gazetki parafialnej (z dodatkiem 1 numeru) rozszedł się
w ilości 610 sztuk, to jest ok. 200 sztuk więcej niż jest wszystkich rodzin w naszej parafii.
—–—————————————–——————————––—––—————

Bóg zapłać: za każde dobro i składane ofiary. Caritas za podział żywności. Dziewczynom
i ministrantom za wspólne wyjazdy. Ufundowanie i wykonanie sztandaru Róż Różańcowych.
—–—————————————–——————————––—––—————

DFK zaprasza na spotkanie sprawozdawcze w niedzielę 17.02. o g. 15:00 w sali na boisku.
—–—————————————–——————————––—––—————

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Helenie Gajda, p. Teresie Leja,
p. Elżbiecie Wacławek, p. Rucie Ochman, p. Anastazji Spałek i p. Gertrudzie Famuła
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––—————

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Fabrycznej: Stanisławę Piaszczyńską i Bożenę Piaszczyńską oraz z ul. Konopnickiej: Urszulę Guzy i Ewelinę Guzy. Bóg zapłać!
Owocnego czasu Rekolekcji - życzę

