Porządek Nabożeństw
od 10.01. do 17.01.2016 r.
Niedziela 10.01. Chrztu Pańskiego
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga,
Waltra, Helmuta, bratową i szwagra ,+Wernera i ++ z pokr.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. O błogosławieństwo Dzieciątka Jezus dla wszystkich, których odwiedziliśmy z wizytą duszpasterską, za dzisiejszych darczyńców
2. Za wszystkich darczyńców, ofiarodawców - zam. od sióstr Karmelitanek
17:15 Nabożeństwo kolędowe
18:00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Bogumiły i Andrzeja
Poniedziałek 11.01.
7:00 Za ++ rodziców w r. urodzin, męża w r. śmierci, teściów, rodzeństwo i pokr.
Wtorek 12.01.
17:00 Za + Klausa Gepert w r. śmierci, ++ teściów Marię i Józefa, szwagierkę Edytę, szwagra
Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrę Paulinę oraz ++ z rodzin
Gepert i Drynda
Środa 13.01.
17:00 Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śmierci, matki Elżbietę i Paulinę,
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, Ernesta Mikołajczak, siostrę Marię Rogera, oraz
++ dziadków Kandora, Drzyzga, Krupka, Zyzik
Czwartek 14.01.
17:00 Za + ojca i dziadka Józefa w r. śmierci
Piątek 15.01.
17:00 Za + męża i ojca w 10 r. śmierci
Sobota 16.01.
8:00 Za + Adelajdę Grabińską w miesiąc po śmierci
17:30 Nabożeństwo Maryjne
————————————————————————————————————
18:00 Dziękując za wszelkie dobro i łaski, z prośbą o błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
pracowników i ich rodzin, oraz za ++ z ok. 20 - lecia istnienia firmy Eltete
Niedziela 17.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. św. s. Faustyny o zdrowie dla Magdaleny (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O radość wieczną dla koleżanki Magdaleny Muc
13:00 Za podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Marii i Wernera Machnik z ok 50 r. ślubu o bł. Boże w całej rodzinie
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia Bożego
18:00 .………………………...
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Sentencje na 2016 rok:
św. s. Faustyna „Dzienniczek”
- W pewnej chwili, kiedy byłam u malarza,
który maluje obraz, i zobaczyłam, że nie
jest tak piękny, jakim jest Jezus, zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to
w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły od malarza, matka przełożona została w mieście
dla załatwienia różnych spraw, ja sama
powróciłam do domu. Zaraz udałam się do
kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam
do Pana: Kto Cię wymaluje tak pięknym,
jakim jesteś? Wtem usłyszałam: Nie
w piękności farby, ani pędzla jest wielkość
tego obrazu, ale w łasce Mojej
- Nie sądzić nigdy nikogo, dla innych mieć
oko pobłażliwe, a dla siebie surowe.
W cierpieniach zachowywać się cierpliwie i spokojnie, wiedząc, że wszystko z czasem
przeminie. Za każde upokorzenie podziękuję Panu Jezusowi, szczególnie pomodlę się
za osobę, która dała mi sposobność upokorzenia
- O wy, drobne, codzienne ofiarki, jesteście mi jako kwiaty polne, którymi zasypuję
stopy umiłowanego Jezusa. Ja te drobiazgi równam nieraz z cnotami heroicznymi
- O Kościele Boży, tyś najlepszą Matką, ty jeden umiesz wychowywać i dawać wzrost
duszy. O jak wielką mam miłość i cześć dla Kościoła, tej Matki najlepszej
- O Boże mój, nadziejo moja jedyna, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie
będę zawiedziona
- Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu ufam Tobie
- Ze spowiedzi płyną dwie korzyści: 1. Do spowiedzi przychodzimy po uleczenie. 2. Po
wychowanie nasza dusza potrzebuje ciągłego wychowania, jak małe dziecko
Simone Moro, himalaista
- Są ludzie wybitni, dobrzy i średni. Są też nijacy. Zazwyczaj tylko średniacy i nijacy
nie mają wrogów. Cieszmy się więc, jeśli ich mamy
Dariusz Załuska, himalaista- Wielkość człowieka polega na tym, że mówi mniej, niż
wie. A o rzeczach skomplikowanych opowiada prostym językiem
Mount Everest – nazwa od inicjatora pomiarów wysokości, Anglika, sir Georga Everest. Czomolungma – po tybetańsku „mający głowę w niebie”
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Z planowanej książki „ Camino- Drogi życia”
- Gdy rusza się w drogę, w pewnym sensie odsuwa się na bok codzienną rutynę, nawyki, przyzwyczajenia, żeby pogrążyć się całkowicie w innej, nieznanej rzeczywistości. Pozostawia się za plecami wiele rzeczy, które na co dzień wydają się do życia
konieczne, a w drodze tylko ciążą. Ruszyć w drogę to przede wszystkim, wyjść poza
samego siebie
Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka
- Mija złe, mija dobre, mija nijakie, wszystko mija. Takie jest życie
- Prawdę o sobie poznajemy tylko w sytuacji ekstremalnej, ostatecznej. Potęgę drzemiącą w każdym z nas możemy dostrzec, kiedy osiągniemy dno
śp. Jerzy Kukuczka, himalaista
- Gdy zdobywa się ośmio tysięczniki, wtedy człowiek inaczej patrzy na życie, ludzi,
siebie. Nie spotkałem człowieka, który po przekroczeniu pewnej wysokości aby się
nie modlił
śp. Artur Hajzer, himalaista
- Życie jest jak szklanka do połowy zapełniona wodą. Można patrzeć na nią i widzieć,
że jest do połowy pełna, lub patrzeć i dostrzegać, że jest do połowy pusta. Lepiej jest
ludziom, którzy wyznają pierwszą filozofię życia. Innym też, z takim żyje się lepiej.
Życie jest za krótkie i za piękne, aby tracić energię na małość i małych. Nie nakręcaj
się nigdy negatywnie
Wiesława Szymborska
- Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono
——–————————–———————–—————-–———————
Bóg zapłać za:
- wszystkie życzenia, prezenty, modlitwy
- czas świąteczny: o. Arkowi, chórowi, orkiestrze, organistom. s. Jurandzie i młodzieży, służbie liturgicznej
- choinki w kościele: p. Herbertowi, Mieczysławowi
- przygotowanie do świąt: s. Macieji, p. Marii, p. Franciszkowi, Grzegorzowi, Józefowi, Danielowi, Łukaszowi
- wykonanie dzwonnicy do szopki, Różom Różańcowym za jej ufundowanie
- ofiary: Pasterka-3.163 zł. i 9 euro, I święto 1.930 zł., siostry karmelitanki 4.100 zł.
i 6 euro, skarbonka miłosierdzia 126 zł.
- duże podziękowanie za ofiary-cegiełki na druk książki „Camino” (może będzie gotowa do końca lutego)
- wszystkie ofiary składane przy szopce, skarbonce miłosierdzia przy św. Antonim,
z racji zakupu świec Caritas, opłatków, zapalnych świeczek przy obrazie Miłosierdzia
Bożego, figurze Matki Bożej, gazet, kredy i mirry, książek i kalendarzy, ofiary i dary
przynoszone na plebanię
- ofiary składane naszym organistom (pamiętajmy o nich)
- kolejną wspólną kolędę: otwarcie drzwi domów, gościnność, rozmowy, wspólną
modlitwę, obecność w domach. Złożone ofiary dla kapłanów podczas dzisiejszej
kolekty. Ofiary i słodycze złożone Kolędnikom Misyjnym. s. Jurandzie za przygotowanie oraz Kolędnikom za poświęcony czas i trud

Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00
i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Dzisiejsza kolekta to ofiara kolędowa. Składamy
za wszelkie ofiary - Bóg zapłać. Dzisiejsze kazanie wygłosi o. Arkadiusz po
śląsku. Pamiętajmy w dniu dzisiejszym o naszych rodzicach, rodzicach chrzestnych, dziś podczas każdej Mszy św. odnowimy Przyrzeczenia Chrzcielne.
——–——–——————————–———————–———————
We wtorek w kancelarii od 17:30 do 18;30 można zapisywać intencje mszalne.
——–——–——————————–———————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do
I Komunii św.
——–——–——————————–———————–———————
W piątek o 18:00 w kościele spotkanie uczniów I II III klasy gimnazjum
(przynosimy Drogę do nieba i Dzienniczek kandydata).
——–——–——————————–———————–———————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——–——–——————————–———————–———————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo Miłosierdzia o 17:15. Kolekta na cele parafii. O 15:30 w salce film
„o. Matteo - egzorcysta”. Po filmie rozmowa na temat filmu.
——–——–——————————–———————–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
——–——–——————————–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy.
——–——–——————————–———————–———————
Do nabycia Gość Niedzielny (5 zł)
——–——–——————————–———————–———————
W sobotę 30.01. o godzinie 9;00 wyjazd do Częstochowy. Tam: Msza św.
przejście przez Bramę Roku Miłosierdzia, odwiedziny szopki, wystawy choinek.
Powrót ok. 17:00. Do wyjazdu zapraszam kolędników misyjnych, ministrantów,
marianki, serduszka, ale też osoby udzielające się w innych grupach parafialnych. Zapisy w zakrystii.
——–——–——————————–———————–———————
Termin planowanej pielgrzymki do Włoch od 26 września do 04 października
2016 roku. Plan podany jest w gablotce, stronie www. będzie też za tydzień
w naszej gazetce. Wstępne zapisy do końca stycznia.
——–——–——————————–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–——–——————————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Sylwię
Student, Teresę Meinel, Dominikę Meinel, Annę Garbas. Bóg zapłać!

