Porządek Nabożeństw
od 26.01. do 02.02.2014 r.
Niedziela 26.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++Vater Theodor anlässlich des 27 Todestages, ++ Mutter Anna, u. ++ Groβeltern
beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + córkę Annę Naumann w 6 r. śmierci, ++ z rodzin Naumann i Śmieszkoł oraz
++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za wst. MBNP i o. Pio w int. Joanny o Boże bł. oraz zdrowie duszy i ciała
Poniedziałek 27.01. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wsp.
7:00 Za + Kurt Henkel oraz ++ z rodzin Henkel i Klapper
Wtorek 28.01. św. Tomasz z Akwinu, prezbitera i doktora wsp.
17:00 Za + męża i ojca Henryka w r. śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Pawła, teściów Annę i Piotra,
ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę ora z++ pokr.
Środa 29.01.
17:00 Za + męża i ojca Piotra
Czwartek 30.01.
14:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Boże bł.
opiekę i zdrowie dla Otylii Stefan z ok. 85 r. urodzin
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + męża Eryka, ++ rodziców Gertrudę i Karola , Jadwigę i Wilhelma, siostrę Anastazję,
szwagierkę Hildegardę, 3 szwagrów, dziadków, oraz ++ pokr. z obu stron
Piątek 31.01. św. Jana Bosko, prezbitera, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża i ojca, jego ++ rodziców i szwagra
I Sobota 01.02.
8:00 Za + Leonardę Dudarewicz - zam. od sąsiadów
14:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP dziękując za otrzymane łaski przez 90 lat życia, prosząc o dalszą opiekę Bożą dla Marii Kałuża oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + ojca i dziadka Stanisława w 2 r. śmierci
Niedziela 02.02. Ofiarowanie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + swata Henryka, ++ jego rodziców, brata, teściów i ++ pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża Norberta w 15 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Elżbietę, Stanisława i Zofię, siostrę
Magdalenę, szwagrów i szwagierki
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Refleksja na Dzień Pański
„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do
nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim”. Piotr i Andrzej zarzucali swoje sieci dzień w dzień
i w niejedną noc, ale niewiele z tego mieli korzyści. Kiedy Jezus
pojawił się na brzegu jeziora, nadał ich życiu nowe perspektywy,
nowy sens, i to ich porwało. Tylko Bóg potrafi nadać człowiekowi nowe znaczenie egzystencji. Tylko Bóg czyni życie porywającym i fascynującym, godnym porzucenia natychmiast tego
wszystkiego, co dotychczas się czyniło. To dzięki Jezusowi, Jego
obecności przy naszych sieciach, życie może być spełnione
nawet w najbardziej przyziemnej postaci, ale Jemu chodzi o coś
więcej. Chce uczynić coś wspanialszego dla człowieka. Chodzi
o wyłowienie wieczności spod powierzchni doczesności albo
o wyłowienie ludzi zatopionych w morzu grzechów i ukazanie
im Nowego Świata.
MYŚL: 85 najbogatszych ludzi świata, ma majątek równy bogactwu, połowy mieszkańców globu tj. 3,5 miliarda ludzi.
SENTENCJA TYGODNIA: bp Grzegorz Ryś: Kościół nie jest
dla siebie, lecz dla świata.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby mądrość i doświadczenie osób wieku były uznawane w społeczeństwie.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby kapłani, osoby zakonne i świeccy wielkodusznie w misji ewangelizacyjnej.
—————————————–—————————————————————
Luźne myśli na zimowe wieczory:
- Daj ludziom więcej niż oczekują i rób to z sercem.
- Nie wierz we wszystko, co usłyszysz, nie wydaj wszystkiego, co masz i nie śpij tyle, ile byś
pragnął.
- Kiedy mówisz "przepraszam" - patrz prosto w oczy.
- Nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń.
- Kochaj głęboko i prawdziwie. Możesz się zranić, ale to jedyny sposób, aby przeżyć życie w
całości.
- Gdy z kimś się nie zgadzasz, walcz uczciwie, nie obrażaj.
- Nie oceniaj innych przez pryzmat ich rodzin.
- Mów powoli, myśl szybko.
- Jeśli ktoś zadaje Ci pytanie, na które nie chcesz odpowiedzieć uśmiechnij się i spytaj "Dlaczego
chcesz to wiedzieć?"
- Pamiętaj - wielka miłość i największe sukcesy są obłożone wielkim ryzykiem.
- Zadzwoń do Mamy.
- Nie musisz pokazywać, że jesteś najlepszy. Wystarczy, że o tym wiesz!
- Pamiętaj trzy rzeczy: szanuj siebie, szanuj innych, bądź odpowiedzialny za to, co robisz.
- Nie pozwól by mała kłótnia zniszczyła wielką przyjaźń.
- Gdy zauważysz, że zrobiłeś błąd, natychmiast zrób wszystko, by go naprawić.
- Uśmiechnij się, gdy podnosisz słuchawkę telefonu. Twój rozmówca poczuje to.
- Wyjdź za kogoś, z kim lubisz rozmawiać. Kiedy się zestarzejecie, będzie ważne.
- Spędzaj trochę czasu sam z sobą.
- Otwórz się na zmiany, ale nie rezygnuj ze swoich przekonań.
- Pamiętaj, że milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.
- Miej wiarę w Opatrzność, ale dobrze zamykaj swój samochód.
- Dobra atmosfera w domu jest bardzo ważna. Zrób wszystko, aby jej nie zniszczyć.
- Gdy kłócisz się z bliskimi, nie wypominaj im rzeczy z przeszłości.
- Módl się. W modlitwie jest zamknięta niewyobrażalna moc.
- Raz w roku odwiedź miejsce, w którym jeszcze nie byłeś.
- Miej odwagę marzyć.
- Miłość zaczyna się tam, gdzie kochasz człowieka, od którego nic nie potrzebujesz.
- To co otrzymujesz -zapisz na skale, to co dajesz -na piasku.
- Słuchaj serca, ono zwykle ma rację.
- Jeśli ktoś ofiaruje Ci siebie, weź tylko tyle, ile możesz udźwignąć.
- Pozwól, by okazywano Ci sympatię.
Czy?
- Być zorganizowanym według Ciebie oznacza posiadać różnokolorowe karteczki, które można
wszędzie przykleić.
- Jedyną książką, do której zajrzałeś ostatnio, to książka adresów w Twoim komputerze.
- Tragedia: zawieszony komputer. Brak tragedii: zagniewana żona.
- Paplasz przez e-mail wiele razy w ciągu dnia z jakimś typem z Ameryki, choć jeszcze nie rozmawiałeś w tym roku z sąsiadem.
- Twoi rodzice opisują Ciebie słowami "on pracuje przy komputerze".
- Zapomniałeś, że wchodząc do kina trzeba kupić bilet, kino w komputerze jest za darmo.
- Idziesz do pracy, gdy jest ciemno i wracasz, gdy jest ciemno - nawet w lecie.

Dziś kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o godz. 17:15. W kościele
w Staniszczach Wlk. o godz. 14:00 Gminny Przegląd Kolęd.
——————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Okazja do spowiedzi od
godz. 16:00. Wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do Opola.
Zapisy w zakrystii.
——————————————————————————
W piątek o 17:45 spotkanie klas 1 i 2 gimnazjum
——————————————————————————
W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
——————————————————————————
W przyszłą niedzielę Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej, dzień
pamięci o osobach konsekrowanych. Podczas każdej Mszy błogosławieństwo gromnic. Po Mszach błogosławieństwo św. Błażeja. Kolekta
na cele diecezjalne oraz na klasztory klauzurowe. Podczas Nabożeństwa
o 17:15 kandydatom do I komunii zostaną wręczone świece. Rodzina
Różańcowa zaprasza członków oraz dzieci Kółka Różańcowego na
spotkanie z Kolędą, do salki parafialnej o godz. 15:00.
Zapraszamy chętnych do wstępowania do tych grup!
——————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace.
——————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny ( dodatkiem jest płyta z utworami
W. A. Mozarta), Mały Gość, Droga do nieba. W zakrystii do nabycia
małe gromnice (5 zł.)
——————————————————————————
Nasz chór Colonovica zajął 3 miejsce w Międzynarodowym Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Gratulujemy i Dziękujemy !
——————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Otylii Stefan,
p. Róży Pałek i p. Marii Kałuża, składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
——————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Dorotę
Malcher, Magdalenę Dziemba, Marię Kruk oraz Beatę Skopek. Bóg
zapłać!
Pięknego i błogosławionego tygodnia !

