Porządek Nabożeństw
od 24.01. do 31.01.2016 r.
Niedziela 24.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………….(j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Urszulę z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra
i pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 .………………………...
Poniedziałek 25.01. Nawrócenie św. Pawła, święto
17:00 Za + ojca, teścia, dziadka Gotfrieda w r. śmierci ++ pokr.
Wtorek 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wsp.
17:00 Za ++ córkę Annę Naumann w r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa Niwergol, teściów
Jadwigę i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr.
19:00 W intencjach parafian
Środa 27.01. bł. Jerzego Matulewicza, bp, wsp.
17:00 Za + Adelajdę Grabińską - zam. od sąsiadów
Czwartek 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka w r. śmierci, rodziców Jadwigę i Pawła, teściów
Annę i Pawła, dziadków Annę i Piotra oraz pokr.
Piątek 29.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża, ojca i dziadka Alfreda Kolloch w 1 r. śmierci, aby dobry Bóg przyjął go do
swego Królestwa
Sobota 30.01.
8:00 Za + męża Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostry Elżbietę, Anastazję, brata Antoniego, szwagierkę, 3 szwagrów, dziadków i pokr.
————————————————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Otylię Stefan oraz pokr. Stefan i Czaja
Niedziela 31.01. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków
z obu stron (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża w r. śmierci, ojca, teściów i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wtedy jest Boże Narodzenie
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby słuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
"więźniom", tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże
Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, jest Boże
Narodzenie.
Okres Bożego Narodzenia za Nami. Dekoracje świąteczne znikają… ale to od
każdego z Nas zależy kiedy kończy się Boże Narodzenie. Przecież Boże Narodzenie może być każdego dnia.
ŚDM Kraków 2016 - zostało 185 dni
Zapraszamy: www.krakow2016.com i www.botafe.pl; Radio DOXA we wtorki o
godzinie 20:00 „Strefa młodych”; Program I TV w każdą niedzielę o godzinie
8:30.
Sentencja tygodnia: ks. Jan Twardowski-Cokolwiek napiszesz, jedni powiedzą,
że to co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego,
i wszystkie oceny będą słuszne. Nie można lekceważyć krytyki, ale pisać trzeba
niezależnie i nie przejmować się tym co inni powiedzą.
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Podsumowanie:
W 2014 r. w Polsce funkcjonowało ponad 10 tys. parafii katolickich, w tym
ponad sto katolickich parafii obrządków wschodnich. W parafiach w Polsce
mieszka 35,8 miliona Polaków, w tym 32,9 miliona katolików. Liczba osób,
która są zameldowane na terenie parafii, lecz faktycznie wyjechały za granicę
wynosi 2,7 miliona. W polskich diecezjach inkardynowanych jest 25 tys.
księży diecezjalnych, posługuje prawie 6 tys. księży zakonnych, ponad
20 tys. sióstr zakonnych i około 1 tys. braci zakonnych. W parafiach pracuje
21 tys. duszpasterzy. W 2014 r. udzielono ok. 370 tys. sakramentów chrztu
św. ponad 310 tys. sakramentów bierzmowania, ponad 210 tys. dzieci przystąpiło do I Komunii św. oraz udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa.
Wskaźnik dominicantes w 2014 r. wyniósł 39,1%, zaś communicantes
16,3%. Z badania praktyk niedzielnych Polaków wynika, że średnio w niedzielę w 2014 r. odprawianych było 47,6 tys. niedzielnych Eucharystii, najwięcej w kościołach parafialnych (38,9 tys.) oraz filialnych kościołach
(3,3 tys.). W latach 2012-2014 księża z 12,1% parafii doznawali aktów dyskryminacji polegających przede wszystkich na obraźliwych komentarzach,
w 4,0% parafii do duszpasterzy zgłaszały się osoby, które twierdziły, że były
nierówno traktowane jako katolicy. W prawie 9% parafii w latach 2012-2014
odnotowano akty profanacji miejsc świętych.
——–——–————————————————–———————
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym:
W liturgii Wschodu i Zachodu podczas obrzędu profesji monastycznej albo
zakonnej oraz konsekracji dziewic Kościół modli się o dar Ducha Świętego
dla wybranych osób i łączy ich dar z ofiarą Chrystusa. To, co ludzkie łączy
się z tym, co boskie. Słowa człowieka, pełne nadziei i zaufania spotykają się
z wołaniem „Przyjdź, Duchu Święty”. Liturgia konsekracji to zapowiedź tajemniczej codzienności, splecionej z dwóch pierwiastków.
Chrzest sam w sobie nie wiąże się z powołaniem do celibatu lub do dziewictwa, do rezygnacji z posiadania dóbr i do posłuszeństwa przełożonemu
w specyficznej formie rad ewangelicznych. Każdy ochrzczony jest szczególnym przyjacielem Jezusa, ale nie każdy jest zaproszony do radykalizmu wyrażającego się przez śluby związane z życiem konsekrowanym. To, co dla
jednego byłoby nieznośnym ciężarem, dla drugiego jest słodyczą życia.
Dzięki profesji zakonnej wewnętrzna jedność z Chrystusem, ustanowiona już
przez chrzest, przeradza się w dar upodobnienia do Niego, wyrażony i urzeczywistniony w sposób pełniejszy przez profesję rad ewangelicznych. Parafrazując słowa znajdujące się w diecezjalnym domu formacyjnym w Miedoni, można powiedzieć, że Jezus nie ma dzisiaj innej twarzy, niż twarz osoby
żyjącej czystością, ubóstwem i posłuszeństwem.

Dziś gościem jest o. Mirosław - redemptorysta. Msze św. jak w każdą niedzielę.
Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele parafii.
——–——–——————————–———————–———————
We wtorek o godzinie 19:00 Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwem Lurdzkim. Będzie to Msza św. w intencji chorych,
starszych, ludzi mających różne problemy życiowe, materialne i duchowe. Można przynosić swoje intencje, napisane na kartce, wrzucić do koszyczka przy obrazie Jezu Ufam Tobie. Zostaną one przyniesione podczas Mszy do ołtarza. Zapraszam do ubogacenia Liturgii oprawą muzyczną i służbą liturgiczną. Od 18:30
okazja do sakramentu pokuty. Podczas Mszy św. poświęcenie obrazu Bożego
Miłosierdzia, który rozpocznie Modlitewne Nawiedzenie naszych domów.
——–——–——————————–———————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. W Roku Miłosierdzia Konkurs z Misiem.
O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii św.
——–——–——————————–———————–———————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. O godzinie 9:00 wyjazd do Częstochowy. Powrót ok. 17:00. Zapisy w zakrystii.
——–——–——————————–———————–———————
W przyszłą niedzielę Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta na ubezpieczenie obiektów parafialnych. Po Mszach św. Nasza młodzież
w ramach przygotowań do ŚDM oferuje „kremówki”. O godzinie 15:00 w salce
spotkanie Róż Różańcowych (proszę przynieść Drogę do nieba).
——–——–——————————–———————–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach.
——–——–——————————–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Dziękuję za liczny udział w Nabożeństwie ku czci Bożego Miłosierdzia oraz projekcji filmu z rozmową.
——–——–——————————–———————–———————
Do nabycia Gość Niedzielny. W zakrystii i kancelarii do nabycia film dvd „Czy
naprawdę wierzysz?” oraz modlitewnik do Bożego Miłosierdzia.
——–——–——————————–———————–———————
W środę 27 stycznia wyjazd do Opola na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
Zapisy w zakrystii.
——–——–——————————–———————–———————
Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej. Książki można wypożyczać po Mszach
św. w niedzielę o godz. 10:00. Filmy dvd na plebanii w godzinach kancelaryjnych.
——–——–——————————–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–——–——————————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Judytę Lipp,
Zofię Piorun, Klaudię Skiba i Grażynę Czok. Bóg zapłać!

