
Porządek NaboŜeństw 
od 29.11. do 06.12.2009 r. 

Niedziela  29.11.  I Adwentu (Niedziela Dobrej KsiąŜki) 
  7:30   Durch die Fürbitte von Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um 

Gesundheit, Gottes Schutz für Herrn Georg zum 75. Geburtstag und um Got-
tes Schutz u. Gesundheit in den Familien der Kinder 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Ŝonę i matkę Gizelę Pocześniok w I r. śm. 
17:15   Nieszpory z poświęceniem wieńców adwentowych, opłatków i ksiąŜek Droga 

do nieba 
18:00 Za Ŝyjących i ++ Parafian 
 
Poniedziałek  30.11.  św. Andrzeja, Ap., św. 
17:00 ……………………………………………...… (roraty)  
 
Wtorek  01.12.   
17:00   Za + ojca Teodora w r. śm.,+ matkę, jego syna Piotra, ++ z pokr. oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące (roraty)  
 
Środa  02.12.   
17:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe i zdrowie dla 

syna Tomasza Wałaszek z ok. 18 r. ur. (Msza św. szkolna i roraty) 
 
Czwartek  03.12.  św. Franciszka Ksawerego, prezb., wsp. 
16:00  Godzina Święta 
17:00  Za ++  Marię i Tomasza Smieskol, 4 braci, 3 szwagierki, szwagra, 2 bratan-

ków, męŜa Emanuela, Teresę, Klarę i Małgorzatę Puzik oraz za ++ z pokr. 
Smieskol i Puzik (roraty)  

 
Piątek  04.12.  I miesiąca 
  7:00  …………………………………………...…. (Deutsch) 
17:00  Za + brata Gerharda Schatton w m-c po śm. oraz za ++ jego rodziców (Msza. 

św. młodzieŜowa i roraty) 
 
Sobota  05.12.  I miesiąca 
  8:00   Za + Gerharda Schatton (od sąsiadów) 
 
 
17:00   NaboŜeństwo I sobót 
18:00  Za + męŜa i ojca w 5 r. śm., + matkę Gertrudę, ++ dziadków, bratanka Jana 

oraz ++ z pokr. 
 
Niedziela  06.12.  II Adwentu 
  7:30   ………………………………………………. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   …………………………………………………………. 
17:15   Nieszpory adwentowe 
18:00 Za + męŜa Franciszka Maniera, syna Henryka, ++ rodziców, siostry, szwa-

grów, teściów oraz ++ z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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„Czuwajcie więc i módlcie się w kaŜdym czasie, abyście mogli unik-
nąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowie-

czym” 
 

 Rozpoczynamy kolejny ad-
went, czas przygotowania na spo-
tkanie z Chrystusem. Będąc wierny-
mi pięknym adwentowym zwycza-
jom kojarzymy go prawie wyłącznie 
z przygotowaniem do Świąt BoŜego 
Narodzenia. Wystarczy odwiedzić 
bazar albo supermarket, by się 
o tym przekonać. W głowie mnoŜą 
się juŜ pomysły na prezenty pod choinkę oraz na wigilijne i świątecz-
ne potrawy. Obok oczekiwania na kolejne BoŜe Narodzenie, narodze-
nie Chrystusa w Betlejem, przyjście, które miało juŜ miejsce w histo-
rii, a którego święta są pamiątką, adwent ma jeszcze inny wymiar. 
Świadczy o nim myśl przewodnia sprawowanych liturgii i czytanego 
BoŜego Słowa w pierwszej, dłuŜszej zresztą, bo trwającej do 16 grud-
nia, części adwentu. Myśl ta kieruje naszą uwagę na konieczność 
przygotowania się na inne, bo powtórne przyjście Chrystusa na końcu 
czasów, przyjście, którego z nadzieją oczekujemy. 
 Nie tylko więc zasadnym, ale równieŜ bardzo waŜnym, jest roz-
brzmiewające w I Niedzielę Adwentu Chrystusowe wezwanie 
„Czuwajcie i módlcie się…”. Nie zmarnujmy więc tego czasu na słu-
chanie kolęd i bezmyślną akceptację komercjalizacji tego świętego 
czasu. Zajrzyjmy do swego wnętrza… Tam przygotujmy miejsce No-
wonarodzonemu… Tam poczyńmy przygotowania na powtórne przyj-
ście Pana, abyśmy z radością i bez lęku mogli stanąć przed Synem 
Człowieczym. 

 

 
 



Niedziela Dobrej KsiąŜki 
 
 Pierwsza niedziela Adwentu jest poświęcona propagowa-
niu dobrej ksiąŜki. Pragnie przypomnieć ukryte bogactwa znajdu-

jące się w ksiąŜkach i tym samym zachęcić do ich czytania. 
W dzisiejszą niedzielę moŜesz znaleźć coś dla siebie i Twoich bliskich. Wśród wielu 
ksiąŜek, są ksiąŜki dla dzieci, rodziców, osób starszych i młodzieŜy. 
Rynek ksiąŜkowy jest obecnie niezwykle bogaty. KsiąŜki są pięknie ilustrowane, 
przyciągają swoją szatą graficzną. Jednak Ŝeby znaleźć dobrą ksiąŜkę trzeba się trochę 
natrudzić. Dzisiejsza prezentacja ma nam pomóc w wyborze dobrej ksiąŜki. Zachęca-
my! 
 Parafialna Biblioteka prowadzi juŜ swoją działalność od ponad 10 lat. Mamy 
ksiąŜki w dwu językach, polskim i niemieckim. Od początku staramy się zachęcać 
naszych Parafian do czytania ksiąŜek, które uczą wychowują, bawią oraz pomagają w 
zbliŜeniu do Boga i ludzi. Na zbiory biblioteki składają się: 
 - literatura teologiczna 
 - bogaty księgozbiór z zakresu: etyki, psychologii, historii, literatury i geografii 
 - literatura piękna obejmująca poezję, powieści religijne, biograficzne, obycza-
jowe 
 - literatura dla dzieci. 
 

Dziś obchodzimy Niedzielę Dobrej KsiąŜki! 
W przedsionku kościoła moŜna kupić upominek pod choinkę w postaci ksiąŜki.  

 
O godz. 15:00 zapraszamy do salki na część artystyczną 

oraz na kawę i ciasto! 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Kto udziela sakramentu namaszczenia chorych? 
Udzielają go kapłani (prezbiterzy i biskupi). UŜywają do tego celu oleju poświę-

conego przez biskupa lub samego prezbitera, jeŜeli zajdzie taka potrzeba. 
 
Jak udziela się sakramentu namaszczenia chorych? 
Sakramentu tego udziela się przez namaszczenie czoła i rąk chorego olejem cho-

rych, czemu towarzyszy modlitwa kapłana o specjalną łaskę płynącą z tego sakramen-
tu. 

 
Jaka łaska płynie z sakramentu namaszczenia chorych? 
Sakrament namaszczenia chorych ma następujące skutki: zjednoczenie chorego 

z męką Chrystusa dla dobra jego samego oraz całego Kościoła; umocnienie, pokój 
i odwaga pomagające w znoszeniu w duchu chrześcijańskim cierpień choroby lub 
starości; przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł otrzymać go w sakramencie 
pokuty; odzyskanie zdrowia, jeśli jest niezbędne do zbawienia duszy; przygotowanie 
do przejścia do Ŝycia wiecznego. 

Dzisiaj obchodzimy I niedzielę Adwentu, która rozpoczyna nowy rok 
kościelny. Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe z poświęceniem 
wieńców adwentowych, świec, opłatków i ksiąŜeczek Droga do nieba 
dla kandydatów do I Komunii św. o godz. 17:15.  
W przedsionku kościoła moŜna nabyć ksiąŜki (w tym nowa Droga do 
Nieba), nasz Kalendarz Parafialny, świece wigilijne, dekoracje adwento-
we i świąteczne oraz pierniki! 
 
Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczeki-
wania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to czas 
świąteczny! Dlatego nie naleŜy od początku adwentu ozdabiać domów 
dekoracjami boŜonarodzeniowymi. Zachęca się do wysiłku duchowego 
przez uczestnictwo w roratach i zachowaniu trzeźwości. Pielęgnujmy 
nasze zwyczaje adwentowe (modlitwa przy zapalonej świecy na wieńcu 
adwentowym).  
 
Zachęcamy do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek 
o godz. 16:00! 
 
W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych 
 
W sobotę o godz. 17:00 naboŜeństwo róŜańcowe wynagradzające. 
 
Serdeczne podziękowania składamy młodzieŜy z grupy bierzmowania 
za wygrabienie liści; panu Janowi Wałaszek za wywiezienie ich; panu 
Henrykowi Drzyzga za pocięcie drewna na opał. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny i Mały Gość Nie-
dzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Agniesz-
ce Dyla składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosła-
wieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Prostej: Jadwigę Bo-
sek, Katarzynę Ploch, Margotę Ploch i Marię Schatton. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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