Porządek Nabożeństw
od 11.01. do 18.01.2015 r.
Niedziela 11.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 W int. wszytkich parafian których odwiedziliśmy z wizytą duszpasterską (deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. wszystkich darczyńców i ofiarodawców - zam. od sióstr Karmelitanek
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca w 1 r. śmier
Poniedziałek 12.01.
7:00 ………………………..
Wtorek 13.01.
17:00 O Boże bł. światło Ducha św. opiekę NMP dla Jessici Badura z ok. 18 r. urodzin
Środa 14.01.
17:00 Za + Ewelinę Oblong w 10 r. śmierci, ++ Łucję i Huberta Felix, Edwarda Oblong oraz
++ z pokr.
Czwartek 15.01
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, matki Elżbietę i Paulinę,
siostrę Marię Rogera oraz ++ dziadków
Piątek 16.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża, ojca i dziadka Herberta Ozimek w miesiąc po śmierci
Sobota 17.01. św. Antoniego, opata, wsp.
8:00 Za + matkę Marię w r. śmierci, ++ Jana i Michała Chrapkiewicz oraz ++ z pokr
————————–—–————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci
Niedziela 18.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………..
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert w 11 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa,
siostrę Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrę
Paulinę oraz++ z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie z ok. 75 r. urodzin w pewnej int.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kolędnicy misyjni
Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które od
1993 r. pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają
wszystkich – koleżanki i kolegów
zrzeszonych w różnych grupach
w szkole i w parafii. Pomagają im
w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież
i dorośli z parafialnych grup i stowarzyszeń. W tym roku dzieci wspierają
rówieśników z Indii. Indie są jednym
z najbardziej zaludnionych i najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności wynosi tam ponad 1,2 mld, z czego chrześcijanie stanowią 2 proc. Ubóstwo obejmuje aż 35 proc. społeczeństwa. Ponad 55 mln. dzieci, które nie
ukończyły 14. roku życia musi ciężko pracować bądź świadczyć niewolnicze usługi na rzecz ludzi bogatych. Ich średni czas pracy wynosi 13 godz.
na dobę, w przeliczeniu za swoją dzienną pracę otrzymują 1 zł. Ok. 200
mln. Hindusów cierpi głód, a ponad połowa dzieci do 5. roku życia jest
niedożywiona. Spora część dzieci jest nosicielami wirusa HIV, a ponad
milion straciło jedno lub dwoje rodziców z powodu tej choroby.
Bóg zapłać s. Adalbercie za przygotowanie i dyżurowanie oraz wszystkim
grupom Kolędników Misyjnych za ofiarne kolędowanie.
———————–————————–——————————————
Dziękujemy, jako kapłani, za otwarcie drzwi Waszych domów na wizytę
duszpasterską, za urwanie się z pracy szkoły, cierpliwe oczekiwanie, obecność, wspólną modlitwę, rozmowy. Za świąteczny wystrój w mieszkaniu
i nastrój domowników w dniu kolędy. Za złożone ofiary i słodycze kolędnikom misyjnym. Za składane w dniu dzisiejszym ofiary kolędowe.

2/2015

Dwa opowiadania
Zapytano kiedyś Uwajsa: Jak się czujesz dzisiejszego poranka? Uwajs odrzekł: Czuję się jak ktoś, kto wstał rano, a nie wie, czy dożyje wieczora. Usłyszał w odpowiedzi: Ależ wszyscy ludzie są w tej samej sytuacji! A Uwajs na
to: Z pewnością - ale ilu z nich o tym wie?
Był kiedyś człowiek, który nie wierzył w Boga i nie obawiał się głośno
wyrażać swego zdania na temat religii. Miał żonę, która mimo jego pogardliwych komentarzy usiłowała wychować dzieci w wierze chrześcijańskiej.
W któreś śnieżne Święta Bożego Narodzenia zabierała dzieci do kościoła.
Zachęcała i jego, lecz on powiedział: „Już wiele razy słyszałem, że Jezus urodził się w Betlejem!” I pozostał w domu. Tymczasem na dworze rozpętała się
silna śnieżyca. Człowiek ten usłyszał silne grzmotnięcie, coś uderzyło w okno
jego domu. I znowu wyjrzał, lecz nic nie było widać ani na metr. Gdy trochę
zelżało wyszedł zobaczyć, co mogło spowodować te uderzenia. Niedaleko
domu, na polu zobaczył stadko dzikich gęsi. Widocznie były w drodze na południe, gdy zostały złapane przez śnieżycę. Zgubiły się i osiadły na jego farmie bez jedzenia i ochrony. Po prostu machały skrzydłami i krążyły nisko wokół jego pola, na oślep i bez celu. Zdaje się, że kilka z nich uderzyło w jego
okno. Zrobiło mu się ich żal i pomyślał, że stodoła byłaby teraz świetnym
miejscem dla gęsi. Jest ciepła i bezpieczna, mogłyby przeczekać tam noc.
Wyszedł więc i otworzył drzwi stodoły na oścież, lecz gęsi nadal trzepotały
się bez celu i zdawały się nie widzieć stodoły, ani tego, co dla nich znaczy.
Wtedy usiłował zwrócić ich uwagę na siebie, lecz wystraszyły się i odleciały
dalej. Poszedł więc do domu, przyniósł trochę chleba i okruchami wyznaczył
drogę
——————–————————–——————————————
Na wesoło
- Co mówi bombka do bombki? Chyba nas powieszą.
- Wigilia. Facet gotowy, zwarty i czeka na pierwszą gwiazdkę. Oczywiście
puste miejsce zostawił, a tu nagle dzwonek: Kto tam? Strudzony wędrowiec,
czy jest miejsce? Jest. A mogę skorzystać? Nie! A czemu? Bo tradycyjnie
musi być puste!
- Kompozytora Camille'a Saint-Saensa poproszono, by posłuchał i ocenił grę
na fortepianie dziewczyny uchodzącej za cudowne dziecko. Gdy już skończyła – mistrz powiedział: Wydaje mi się, że ona miała wychowanie bardzo religijne; gra w sposób ewangeliczny. Jej ręka prawa nie wie, co czyni lewa.

Dzisiaj nabożeństwo kolędowe o 17:15. Zakończenie odwiedzin duszpasterskich. Dzisiejsza kolekta to dar kolędowy.
————————–—————–——————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie kandydatów do I komunii w salce
o 16:15.
————————–—————–——————————————————
W czwartek o 18:00 zapraszamy uczniów gimnazjum (klasy I II III) do wspólnego
kolędowania przy żłóbku. Przynosimy Drogę do nieba i dzienniczek kandydata do Bierzmowania.
————————–—————–——————————————————
W sobotę o godz. 16:00 zapraszamy ministrantów i marianki do salki na zabawę karnawałową:)
————————–—————–——————————————————
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan. Kolekta
na cele parafii.
————————–—————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny,
————————–—————–——————————————————
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku po Mszy św. Można zapisywać intencje mszalne.
————————–—————–——————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wszelkie dobro
————————–—————–——————————————————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Wałaszek i p Leonowi Mocny
składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Fabrycznej: Krystynę Schwinge oraz
z ul. Konopnickiej: Marię Szmyt, Marię Feliks i Reginę Piechota. Bóg zapłać!
————————–—————–——————————————————
W sobotę 17.01. o godzinie 19:00 w Hali w Strzelcach Op. ul. Kozielska odbędzie się
koncert Kamila Bednarka i zespołu Pajujo. Dochód ze sprzedaży cegiełek ( w cenie
30 i 50 zł) zostaje przeznaczony na rzecz odbudowy Barki. Cegiełki można nabyć
w Strzeleckim Centrum Kultury oraz w księgarni w Zawadzkiem.
————————–—————–——————————————————
W poniedziałek 19.01. planowany jest wyjazd, chętnych kolędników misyjnych, ministrantów, marianki, do Częstochowy (Msza św. modlitwa, oglądanie żywej szopki i wystawy choinek). Uczestnik płaci 5 zł. pozostałą część „dzieciątko”. Zapisy w zakrystii.
Wyjazd o godz. 8:00.
————————–—————–——————————————————
Ze względu na duże zainteresowanie wyjazdem i zapytania na kolędzie informuję. Planowany jest wyjazd do Medjugorie: 1 dzień - pobyt w Budapeszcie (baseny termalne,
rejs po Dunaju); 2, 3, 4, 5 dzień - pobyt w Medjugorie, ale też wycieczki do Mostaru,
Dubrownika i Splitu. 6 i 7 dzień - wypoczynek na plaży nad Adriatykiem. 8 dzień - powrót. Koszt ok. 1.700 zł. Termin pierwsza połowa lipca. Wstępne zapisy u ks. Piotra
(szczegółowy plan w gablotce).

