Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 12.01. do 19.01.2014 r.
Niedziela 12.01. III po Narodzeniu, chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Für ++Eltern, Mutter Albine, Väter Richard u Ernst, ++ Klara u Josef, Groβeltern Brüder
u. Schwager, Schwegerin Erna Graf, Patekind Marian, Roman seinen Eltern u. ++ aus der
Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża i ojca Klausa Gepert w 10 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, siostrę Edytę,
szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrzenicę Ewę oraz
++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + ojca Henryka, ++ matkę Hildegardę, dziadków, teściów oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 13.01.
17:00 Za++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, matki Elżbietę i Paulinę,
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, siostrę Marię Rogera, Ernesta Mikołajczak, ++ dziadków
Wtorek 14.01.
17:00 Za + matkę Annę z ok. r. śmierci, ++ ojca Jana, brata Huberta, męża Marcina, jego ojca, wnuka Mateusza oraz ++ z pokr
Środa 15.01.
17:00 Za + ojca Wilhelma w 35 r. śmierci, ++ matkę Agnieszkę, braci Józefa i Jana, męża Jana oraz
++ z pokr.
Czwartek 16.01.
7:00 ……………………..
Piątek 17.01. św. Antoniego, opata, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + żonę i matkę Małgorzatę w r. urodzin oraz ++ z pokr.
Sobota 18.01.
8:00 ……………………..
14:00 chrzest Gabriela Sophie Niedziela
15:00 Dziękczynienie za dar rodziny z prośbą o Boże bł. i opiekę NSM dla Janusza i Ewy Żyłka
w 25 r. ślubu oraz o dary Ducha św. dla córek Danieli i Dominiki
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Pawła, ++ teściów i rodziców Marię i Jerzego, zięcia Krzysztofa oraz
++ z pokr.
Niedziela 19.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++Familie u. für die Seelen deine Hilfe benötigen
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, , teściów Jadwigę
i Pawła, ++ z pokr i dusze w czyśćcu
17:15 Nabożeństwo
18:00 ……………………..

www.parafia-kolonowskie.pl

2(1049) 12.01.2014 – 19.01.2014

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Rozpoczynamy rozmowę od prośby, by dzieci
przypomniały to wszystko na temat chrztu, czego
dowiedziały się w II Niedzielę Adwentu. Następnie
rodzice proszą dzieci, aby opowiedziały, kiedy najbardziej czują, że rodzice je kochają. Jakie są to
sytuacje, w jakich okolicznościach czują najbardziej miłość rodziców? Zwracamy następnie uwagę, że tak, jak dzieci słyszały w Ewangelii – w czasie chrztu nad Jordanem Pan Bóg też okazuje miłość swojemu Synowi. To ważny moment w życiu
Jezusa. Rodzice raz jeszcze mogą zapewnić swoje dzieci, że dlatego prosili o chrzest
dla nich, ponieważ kochają swoje dzieci i chcą, by były blisko Pana Boga. Wspominamy szczegóły z dnia chrztu świętego. Pamiętamy o rodzicach chrzestnych. Jeśli zachowały się, pokazujemy pamiątki z tego dnia, ewentualnie zdjęcia.
Modlitwa na zakończenie
Matka: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest w Jordanie, aby prowadził nas na spotkanie z Ojcem oraz aby nas pobłogosławił.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i Syn,
i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.
Śpiew kolędy: np.: Wesołą nowinę, bracia słuchajcie
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Siedzimy w tej samej łodzi. Płyńmy więc
razem. Wszak drugiej arki Noego nie dostaniemy.
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bł. Jan Paweł II o rodzinie
„Miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego „poznania”,
które czyni z nich „jedno ciało”, nie wyczerpuje się wśród nich dwojga,
gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki któremu stają się
współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej.
W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową
rzeczywistość – dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności
małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa”. „Jesteśmy Bogu potrzebni”. Ta wiadomość, gdy ją pierwszy raz
słyszymy, porusza nasze serca, ale z czasem staje się oczywistością.
Wiemy, że Bóg chce się nami posługiwać i przychodzi do ludzi przez
naszą miłość. Uczciwa refleksja nad seksualnością musi prowadzić nas
co najmniej do zdumienia. Oto okazuje się, że jesteśmy Bogu potrzebni
nie do jakichś małych spraw, ale do współpracy w dziele stworzenia
i przekazywania życia! Kto się potrafi się tym zachwycić, ten bardziej
walczy o to, aby wielki dar niepostrzeżenie nie zamienił się w „zabawkę
————————————————————————
Opowiadanie
Pewnego dnia wysłał Bóg anioła po duszę pewnej kobiety. Poszedł więc
zgodnie z wolą Pana pod wskazany adres. Wszedł do starej, chylącej się
wiejskiej chaty i zobaczyła ciężko chorą kobietę na łożu. Obok niej
w izbie gromadka dzieci niezaradnych i małych, zapłakana i nieszczęśliwa, głodna i brudna. Zastany obraz wzruszył serce anioła, bo rok wcześniej zabrał z chaty ojca. Wiedział też, że matka jest ostatnią nadzieją
dzieci. Wrócił więc anioł do Boga z pustymi rękoma. Panie mój – rzekł
anioł - nawet ja nie mam sumienia zabrać duszy tej kobiecie. Czy nie
widzisz jaka panuje tam rozpacz? Co będzie z dziećmi gdy zabiorę im
matkę? Idź na rozstaje dróg – powiedział stanowczo Bóg - tam pod
wielkim kamieniem mam ukryty skarb. Anioł wykonał polecenie. Odnalazł obrośnięty mchem i do połowy przysypany ziemią
kamień. Widać było że od lat nikt go nie ruszał. Odwalił kamień i zobaczył robaka. Powrócił do Boga i zdał relację: Panie, nie ma tam żadnego
skarbu, jest tylko nędzny robak. Ja pamiętam o tym robaku, a myślisz,
że mógłbym zapomnieć o tych dzieciach.
————————————————————————
Terminy nauk przedmałżeńskich: 08, 09, 15 i 16 marca; 07, 08, 14
i 15 czerwca; 06, 07, 13 i 14 września; 06, 07,13 i 14 grudnia. Nauki
odbywają się w parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00.

Dziś w niedzielę kolekta kolędowa. Koniec okresu Bożego Narodzenia i kolędy.
————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do
I komunii św.
————————————————————————————
W piątek o 17:45 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
————————————————————————————
W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
————————————————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
————————————————————————————
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu,
29 stycznia 2014. Zapisy w zakrystii.
————————————————————————————
Bóg zapłać za przyjęcie Nas po kolędzie. Za oczekiwanie. Za otwarcie drzwi
domów. Za życzliwość. Za wspólną modlitwę i rozmowy. Bóg zapłać za złożone
kolędnikom misyjnym ofiary i słodycze. Bóg zapłać za złożone w dniu dzisiejszym ofiary.
————————————————————————————
Nasi parafianie byli na zakończenie Roku Wiary na pielgrzymce w Rzymie. Tam
za Nas się modlili, ale też przywieźli błogosławieństwo papieża Franciszka dla
całej naszej parafii. Błogosławieństwo znajduje się w gablotce wejściu do
kościoła. Bóg zapłać !
————————————————————————————
08 luty w Jemielnicy o 18:00, spotkanie Bractwa św. Józefa.
————————————————————————————
Na stronie www. w Galerii do zobaczenia nowe zdjęcia.
————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes
————————————————————————————
Na plebanii do odebrania dwa znalezione rowery.
————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie Krupka
i p. Leonowi Mocny, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Mariolę
Wilkosz, Teresę Prause, Urszulę Walaszek oraz Krystynę Miemiec. Bóg zapłać!
Pięknego i Błogosławionego tygodnia - życzymy !

