
Porządek NaboŜeństw 
od 21.12. do 28.12.2008 r. 

Niedziela  21.12.  IV Adwentu 
  7:30   1. Für Ehemann u. Vater Franz Smieskol, Bruder Pfarrer Geistlichen Rat Georg 

Obst zum Todestag u. alle ++ aus den Familien Smieskol u. Obst 
   2. Für + Schwiegermutter Jadwiga, ihren Ehemann Hubert u. ihre Geschwister 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   W int. chorych, samotnych i starszych 
17:15   Nieszpory adwentowe z pośw. stajenek i figurek Dzieciątka Jezus 
18:00   Za + męŜa i ojca Karola oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  22.12.   
17:00  Za + matkę Agnieszkę Garcorz w 5 r. śm., ojca Wilhelma, braci Józefa i Jana, męŜa 

Jana Skrabania, ciotkę Marię oraz ++ z pokr. Garcorz, Skrabania i Gomoluch 
(Roraty) 

 
Wtorek  23.12.   
17:00  1. Za + męŜa i ojca Jerzego w r. śm., rodziców z obu stron, brata, 3 szwagrów oraz 

++ z pokr.  
  2. Za + męŜa i ojca Lucjana Krupka z ok. ur., jego ojca Otto Krupka oraz ++ z pokr. 

(Roraty) 
 
Środa  24.12.  Wigilia BoŜego Narodzenia 
  7:00   Za + Ernesta Jarzombek w r. śm., ++ rodziców oraz ++ z rodzin Jarzombek i Wala-

szek 
 
Czwartek  25.12.  Narodzenie Pańskie, ur. 
00:00   Do Dzieciątka Jezus za Ŝyjących i ++ parafian 
  7:30   …………………………………… (Deutsch) 
10:00   Za + ojca z ok. ur., ++ babcie i dziadków oraz wszystkich ++ z obu stron 
15:00   Nieszpory boŜonarodzeniowe z udzielaniem sakr. chrztu św. 
 
Piątek  26.12.  św. Szczepana, I m., św. 
  7:30  Für + Ehemann Tadeusz zum Todestag, seine Eltern, Geschwister, Eltern Piotr 

u. Katarzyna u. alle ++ aus den Familien Szydłowski u. Schatton  
10:00  Do Św. Rodziny z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie 

w rodzinie Kariny i Aleksandra oraz ++ dziadków Martę, Stanisława i Alfreda 
18:00  …………………………………… 
 
Sobota  27.12.  św. Jana Ap. i Ew., św. 
  8:00   Za + Henryka Maniera w 1 r. śm. 
12:00   Msza św. ślubna: RóŜy Jankowiak (z d. Puszyńska) i Andrzeja Jankowiaka  
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + męŜa i ojca Ryszarda Niemiec, ojca Alfreda, teścia Wincentego oraz ++ 

z pokr. 
 
Niedziela  28.12.  Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, św. 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Ginter Stefan, ++ Eltern, Schwiegereltern u. ++ aus den 

Familien Stefan u. Czaja 
10:00   …………………………………… 
17:15   Nieszpory boŜonarodzeniowe 
18:00   Za + ojca Franciszka w r. śm., teściów ElŜbietę i Reinholda, dziadków oraz ++ 

z pokr. z obu stron 

 
«Oto ja słuŜebnica Pańska, 

niech mi się stanie według twego słowa» 
 

 Wraz z czwartą świecą zapaloną na ad-
wentowym wieńcu nasz czas adwentowego 
oczekiwania zbliŜa się do końca. JuŜ za kilka 
dni zasiądziemy z najbliŜszymi do wigilijne-
go stołu, zaśpiewamy wspólnie kolędy, 
by potem radować się z przeŜywania Tajemnicy Słowa, które sta-
ło się Ciałem. Liturgia czwartej adwentowej niedzieli, stawia 
nam przed oczy i serca Tę, która najpiękniej oczekiwała i przy-
gotowała się na przyjście Jezusa, Jego Matkę, Maryję. Jawi się 
nam Ona jako przykład wspaniałomyślności i wielkoduszności, 
a przede wszystkim świadomej odpowiedzi na wezwanie Boga, 
który ustami Anioła zwiastuje jej, Ŝe zostanie Matką Syna BoŜe-
go, Ŝe nada wyjątkowy kierunek historii zbawienia człowieka. 
Ile będzie wspaniałomyślności i wielkoduszności w naszym prze-
Ŝyciu Świąt. Ile będzie w naszych sercach gotowości na przyjęcie 
Boga, na spotkanie z Nim Ŝyjącym w drugim człowieku? Czy 
opłatek, wigilia, kolęda będą tylko zadośćuczynieniem wielowie-
kowej tradycji, czy rzeczywistym zaproszeniem Nowonarodzo-
nego do naszego Ŝycia? 
 Nie pozostawiajmy tych pytań bez odpowiedzi, tym bar-
dziej, Ŝe czas jest bliski… śyczmy sobie nawzajem błogosławio-
nych Świąt. Oby były niosącym łaskę spotkaniem z Chrystusem, 
Dawcą pokoju, dobra i miłości. Nie zatrzymujmy tych darów No-
wonarodzonego tylko dla siebie, lecz dzielmy się nimi wspania-
łomyślnie i wielkodusznie jak Maryja, budując w ten sposób wy-
trwale BoŜą cywilizację miłości w otaczającym nas świecie… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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    Mądrość Mądrości  

  Światłość Światłości 
  Bóg-Człowiek tu wcielony 

 
Niech przeŜywanie Świąt Narodzenia 

Pana przypomni nam, Ŝe jesteśmy tylko 
stajenką, w której chce narodzić się 

Bóg. To narodzenie jest błogosławień-
stwem, z którego płynie szacunek dla 

ludzkiego Ŝycia, pokój i szczęście. 
 

 Czego z serca Wam wszystkim Ŝyczę 
 

 
 
 

 
Plan Wizyty Duszpasterskiej 

 
sobota (27.12.) ul. Haraszowskie, Słoneczna i Pluderska 
godz. 9:00-12:00  I. od ul. Opolskiej (numery parzyste) 
godz. 9:00-12:00  II. od ul. Opolskiej (numery nieparzyste) 
godz. 9:00-12:00  III. od leśniczówki w stronę Opolskiej 
 

godz. 13:00-20:00 I. c.d. 
    II. c.d. 
    III. ul. Pluderska (od ul. opolskiej) 
 
niedziela (28.12.) ul. 1 Maja i śeromskiego 
godz. 13:00-20:00 I. ul. 1 Maja (od Opolskiej - parzyste) 
godz. 13:00-20:00 II. ul. 1 Maja (od Opolskiej - nieparzyste) 
godz. 13:00-20:00 III. ul. 1 Maja (od St. W. i śeromskiego) 
 

Dzisiaj IV niedziela adwentu. Zapraszam na nieszpory adwentowe z pośw. staje-
nek i figurek Dzieciątka Jezus o godz. 17:15. 
 
Caritas i MOPS organizuje tradycyjn ą Wigili ę dla osób chorych, samotnych 
i starszych w niedzielę (21.12.). O godz. 10:00 zapraszamy na Mszę św., a o godz. 
11:00 na spotkanie wigilijne w salce.  
 
Zapraszamy na ostatnie roraty w poniedziałek i wtorek o godz. 17:00! 
 
Okazja do spowiedzi św.:  niedziela   16:00-19:00 
     poniedziałek  8:00-12:00 i 14:00-18:00 
     wtorek  8:00-12:00 i 14:00-18:00 
     środa   8:00-12:00 i 14:00-15:00 
 
W środę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęca się so pielęgnowania zwyczajów 
wigilijnych: abstynencja, łamanie opłatkiem itd. (patrz: Droga do Nieba, str. 79).  
 
Odwiedziny chorych w środę od godz. 8:00 
 
Kolekta z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony śycia. Bóg zapłać! 
 
W piątek święto św. Szczepana. Kolekta przeznaczona jest na Dom Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus, a przed kościołem na KUL. Bóg zapłać! 
 
W sobotę święto św. Jana - po rannej Mszy św. święcenie wina ku czci św. Jana. 
 
W następną niedzielę ur. Świętej Rodziny (wypada święto śś. Młodzianków). Bło-
gosławieństwo dzieci po kaŜdej Mszy św. 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Arnoldowi Demarczyk i Janowi Ro-
mańczuk za wymianę tapicerki i odnowienie tablic w busie; Herbertowi Pawlik za 
wykonanie świeczników; Henrykowi Szaton za naprawę mikrofonu; Herbertowi 
i Rudolfowi Świerczok, Ryszardowi Ozimek, Leonowi Deptała, Adamowi Morawiec 
i Edwardowi Bonk za przywóz choinek. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Wiktorowi Muc, 
p. Wiktorowi Niewiak i p. Stefanii Koza składamy jak najserdeczniejsze 
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Hildegardę Czupała, Re-
natę Czupała, Irenę Dudarewicz i Krystynę Musiał. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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