Porządek Nabożeństw
od 28.12.2014 do 04.01.2015 r.
Niedziela 28.12. Świętej Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Ehemann u. Vater Franz Scholz, ++ Eltern Anna u. Augustyn, Maria i Teodor, Schwager Jerzy,
Paweł, Ginter u. ++ Hildegarda u. Gilbert, ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za + matkę Eugenię z ok urodzin, + ojca Jerzego
2. Za + matkę Marię w r. urodzin, ++ ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, siostrę
Hildegard, męża Johana, dziadków i dusze w czyśćcu
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + matkę Katarzynę w r. śmierci.
Poniedziałek 29.12.
8:00 1. Za + męża i ojca Ginter Stefan, ++ rodziców, teściów, wszystkich ++ z rodzin Czaja i Stefan
2. …………………………………..
Wtorek 30.12.
8:00 1. Do Bożej Op. przez wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie z ok.
30 r. urodzin córki Justyny
2. Za + męża Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów Jadwigę
i Pawła, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
Środa 31.12.
8:00 Za + Elfryde Dyllong w miesiąc po śmierci
16:00 Nabożeństwo
Czwartek 01.01. Świętej Bożej Rodzicielki
7:00 Różaniec
7:30
10:00 Za parafian
17:15 Nabożeństwo
18:00
Piątek 02.01.
8:00
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00
Sobota 03.01.
8:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie dla Jana z ok. 70 r. urodzin
————————–—–————————————————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00
Niedziela 04.01. II po Bożym Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda z ok. urodzin oraz ++ rodziców i teściów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rodzina
Rodzina bierze początek w miłości,
jaką Stwórca ogarnia stworzony
świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju, a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło
przewyższające wszystko potwierdzenie: „Tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał”.
Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, wszedł w dzieje ludzi poprzez
rodzinę: „przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękoma pracował,
ludzkim sercem kochał, urodzony
z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do
nas podobny oprócz grzechu”. Skoro więc Chrystus „objawia się w pełni człowieka
samemu człowiekowi”, czyni to naprzód w rodzinie i poprzez rodzinę, w której
zechciał narodzić się by wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel znaczną część swego
życia pozostawał w ukryciu nazaretańskim, będąc „posłusznym” jako „Syn Człowieczy” swej Matce Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to synowskie „posłuszeństwo”
nie jest już pierwszym wymiarem posłuszeństwa Ojcu „aż do śmierci”, przez które
odkupił świat? Tak więc Boska tajemnica Wcielenia Słowa pozostaje w ścisłym
związku z ludzką rodziną. Nie tylko z tą jedną, nazaretańską, ale w jakiś sposób
z każdą rodziną, podobnie jak Sobór Watykański II mówi, że Syn Boży przez swoje Wcielenie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”.
Sentencja tygodnia: abp Damian Zimoń. Rodzina to jeden z najwspanialszych
pomysłów Pana Boga
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Opowiadanie:
Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym odszedł, a gwiazda, która wskazywała drogę Trzem Królom, znikła. Najświętsza Maryja Panna spoglądała
z czułością na śpiące Dzieciątko. Nagle stare drzwi stajenki powoli otworzyły się ze skrzypieniem. Wydawało się, że uchylił je raczej podmuch
wiatru, a nie czyjaś ręka. Na progu ukazała się stara kobieta w łachmanach, z twarzą zasłoniętą przez wielki, czarny płaszcz. Maryja wzdrygnęła
się, jakby ujrzała jakąś złą wiedźmę. Jezus spał nadal. Osiołek i wół skubały siano ze stojącego przed nimi żłobu i nie spojrzały nawet na przybyłą. Maryja przypatrywała się jej. Każdy krok nieznajomej wydawał się
trwać wieki. Staruszka zbliżała się do żłóbka, wreszcie do niego dotarła.
Dzieciątko Jezus otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy
w oczach Dziecka i kobiety ujrzała to samo światło nadziei. Staruszka
pochyliła się nad Dzieciątkiem. Maryja wstrzymała oddech. Przybyła
poszperała, szukając czegoś w swych łachmanach. Wydawało się, że potrzebuje całych wieków, by to znaleźć. Maryja nadal spoglądała na nią
z niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim czasie, staruszka wyciągnęła
przedmiot, który pozostał jednak ukryty w jej dłoni, i dała Dzieciątku. Po
wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, czym mógł być ten
tajemniczy dar? Maryja widziała jedynie plecy staruszki pochylonej nad
prowizoryczną kołyską Jezusa. Potem staruszka wyprostowała się, jakby
uwolniona od ogromnego ciężaru, który ją przygniatał do ziemi. Ramiona
uniosły się, głowa wyprostowała i dotykała prawie sklepienia, jej oblicze
w cudowny sposób odmłodniało, a włosy stały się miękkie i lśniące
niczym jedwab. Gdy oddaliła się od żłóbka, aby zniknąć w ciemności,
z której wyszła, Maryja mogła wreszcie zobaczyć tajemniczy dar. W rączkach Jezusa połyskiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była Ewa – pierwsza kobieta, matka żyjących – która oddała Mesjaszowi owoc pierwszego
grzechu. Teraz, z Jezusem, narodziło się nowe Stworzenie.
I wszystko mogło rozpocząć się na nowo.
————————–—————–——————–————————————————

św. Jan Paweł II o rodzinie:
„Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa
i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy
przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi.
Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej,
kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest
przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury
i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga”.

Zakończenie Roku Rodziny. Dzisiaj Uroczystość św. Rodziny. Kolekta, zbierana w kościele, na malowanie naszej świątyni. Odpust w parafii
św. Rodziny w Zawadzkiem, suma o godz. 10:30 sprawowana przez
bp. Rudolfa Pierskałę. O 11:00 Msza św. i spotkanie z ks. biskupem
Andrzejem Czają, w Jemielnicy, migrantów zarobkowych i ich rodzin.
————————–———————————————————
W środę ostatni dzień Starego Roku. Nabożeństwo o godz. 16:00.
O 9:00 spotkanie ministrantów podsumowujące 2014 rok.
————————–———————————————————
W czwartek Nowy Rok. Msze św. jak w każdą niedzielę. O 17:15
nabożeństwo w intencji pokoju na świecie. Kolekta na cele parafii.
————————–———————————————————
I piątek miesiąca. Msze św. o 8:00 z nabożeństwem do NSPJ oraz
o 17:00. nie będzie odwiedzin chorych.
————————–———————————————————
I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. Nie ma Mszy św.
chrzcielnej i roczków.
————————–———————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–———————————————————
Trwa wizyta duszpasterska. Plan kolędy podany na stronie www.
i w gablotce.
————————–———————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za wszelkie życzenia i dobre słowa. Za przygotowanie świątyni i otoczenia kościoła do
świąt. Za wykonanie szopki, dekoracji, podświetleń, choinki, za wykonany młyn do szopki.
————————–———————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Erichowi
Smieskol, s. Mirosławie i p. Helenie Drzymała składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Katarzynę
Ploch oraz z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Leś, Małgorzatę Gerus i Małgorzatę Mikoszek. Bóg zapłać!
Święta Rodzino - miej w opiece Nasze rodziny !

