Porządek NaboŜeństw
od 20.12. do 27.12.2009 r.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

Niedziela 20.12. IV Adwentu
7:30
1. Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weiteren Gottes Schutz, Gesundheit anlässlich des 70. Geburtstages u. um Gottes Segen, Gesundheit in den Familien der Kinder
2. Für + Ehemann Franz Smieskol, Bruder Pfr. Georg Obst zum Todestag u. für alle ++
aus den Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. chorych, samotnych i seniorów
17:15
Nieszpory adwentowe z pośw. stajenek i figurek Dzieciątka Jezus
18:00
Za + męŜa i ojca Karola w r. śm. oraz za ++ z pokr.
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Poniedziałek 21.12.
17:00
Za + ojca Jana Wieczorek oraz ++ z pokr. Wieczorek i Baron (roraty)
Wtorek 22.12.
17:00
1. Za + męŜa i ojca Wiktora Muc, rodziców Teodora i Waleskę Muc, Konstantego
i Waleskę Sowa, brata Franza oraz ++ z pokr.
2. Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, ich ++ rodziców, siostry Marię, Agnieszkę,
Annę, Helenę, bratową Gertrudę, 2 szwagrów, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
(roraty)
Środa 23.12.
17:00
Za + męŜa i ojca Jerzego w r. śm., ++ rodziców, siostrę, 4 szwagrów oraz ++ z pokr.
(roraty)
Czwartek 24.12. Wigilia Narodzenia Pańskiego
8:00
Za + Ernesta Jarzombek w r. śm., ++ rodziców oraz ++ z rodziny Jarzombek i Walaszek
Piątek 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
00:00
1. Do Dzieciątka Jezus za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Do Dzieciątka Jezus i Niepokalanego Serca Maryi z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. 70 r. ur. męŜa i ojca oraz o zdrowie i BoŜe bł. w rodzinie
i w rodzinach dzieci
7:30
…………………………………………… (Deutsch)
10:00
1. Do Dzieciątka Jezus i Świętej Rodziny o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinie i w rodzinach
dzieci
2. Do Op. BoŜej i MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski z ok. ur. oraz
z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie w rodzinie i w rodzinach dzieci
15:00
Nieszpory świąteczne z udzielaniem sakr. chrztu
Sobota 26.12. św. Szczepana, I m., św.
7:30
Für + Ehemann u. Vater zum Todestag, seine Eltern Józef u. Filomena, seine Geschwister, Eltern Piotr u. Katarzyna u. ++ aus den Familien Szydłowski u. Schatton
10:00
Do Dzieciątka Jezus i św. Szczepana z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
BoŜą i zdrowie dla p. Rosildy Pawlik z ok. 75 r. ur. oraz o BoŜe bł. w rodzinach dzieci
18:00
………………………………………………..
Niedziela 27.12. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
7:30
Für + Ryszard Niemiec, + Alfred Walaszek, Schwiegervater Wincent Niemiec,
Schwäger Konrad u. Marek u. ++ aus der Verwandtschaft
10:00
Do Świętej Rodziny za Ŝyjących i ++ Parafian
17:15
Nieszpory boŜonarodzeniowe
18:00
Za + syna Henryka Maniera, męŜa Franciszka, ++ rodziców, siostry, szwagrów, teściów
oraz ++ z pokr.

DZIECIĄTKO JEZUS,
kiedy śnisz
czy widzisz świat odkupiony,
planetę wolną
od nienawiści i wojny,
gdzie troski i głód nie istnieją?

DZIECIĄTKO JEZUS,
przez Twoje narodzenie,
pomóŜ nam odnowić świat,
odnaleźć naszą niewinność,
i dzielić Twój pokój
ze wszystkimi. AMEN

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT
NARODZENIA PAŃSKIEGO
GESEGNETE WEIHNACHTEN

Tajemniczy dar
Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym
odszedł, a gwiazda, która wskazywała
drogę Trzem Królom, znikła. Najświętsza Maryja Panna spoglądała z czułością na śpiące Dzieciątko.
Nagle stare drzwi stajenki powoli
otworzyły się ze skrzypieniem. Wydawało się, Ŝe uchylił je raczej podmuch
wiatru, a nie czyjaś ręka. Na progu ukazała się stara kobieta w łachmanach, z twarzą zasłoniętą przez wielki,
czarny płaszcz.
Maryja wzdrygnęła się, jakby ujrzała jakąś złą wiedźmę. Jezus spał
nadal. Osiołek i wół skubały siano ze stojącego przed nimi Ŝłobu i nie
spojrzały nawet na przybyłą.
Maryja przypatrywała się jej. KaŜdy krok nieznajomej wydawał się
trwać wieki. Staruszka zbliŜała się do Ŝłóbka, wreszcie do niego dotarła.
Dzieciątko Jezus otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy
w oczach Dziecka i kobiety ujrzała to samo światło nadziei.
Staruszka pochyliła się nad Dzieciątkiem. Maryja wstrzymała oddech. Przybyła poszperała, szukając czegoś w swych łachmanach. Wydawało się, Ŝe potrzebuje całych wieków, by to znaleźć. Maryja nadal spoglądała na nią z niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim czasie, staruszka wyciągnęła przedmiot, który pozostał jednak ukryty w jej dłoni, i dała
Dzieciątku.
Po wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, czym mógł być
ten tajemniczy dar? Maryja widziała jedynie plecy staruszki pochylonej
nad prowizoryczną kołyską Jezusa.
Potem staruszka wyprostowała się, jakby uwolniona od ogromnego
cięŜaru, który ją przygniatał do ziemi. Ramiona uniosły się, głowa wyprostowała i dotykała prawie sklepienia, jej oblicze w cudowny sposób
odmłodniało, a włosy stały się miękkie i lśniące niczym jedwab. Gdy oddaliła się od Ŝłóbka, aby zniknąć w ciemności, z której wyszła, Maryja
mogła wreszcie zobaczyć tajemniczy dar.
W rączkach Jezusa połyskiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była
Ewa – pierwsza kobieta, matka Ŝyjących – która oddała Mesjaszowi
owoc pierwszego grzechu. Teraz, z Jezusem, narodziło się nowe Stworzenie.

51/2009
Dzisiaj obchodzimy IV niedzielę Adwentu. Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe
z poświęceniem stajenek i figurek Dzieciątka Jezus o godz. 17:15.
Dzisiaj o godz. 16:00 spotkanie opłatkowe dla szafarzy, lektorów i kierowców naszego busa. Zapraszamy!
Okazja do spowiedzi św.:

niedziela 16:00-18:00
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 14:00-18:00
czwartek 8:00-12:00 i 15:00-16:00

W poniedziałek o godz. 18:00 próba scholi
W czwartek od godz. 9:00 odwiedziny chorych
W czwartek Wigilia BoŜego Narodzenia. Zachęca się do religijnego przeŜycia świąt oraz
pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych: powstrzymania się od pokarmów mięsnych, łamanie opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, Ŝyczenia,
wspólny śpiew kolęd (DN nr 59).
Kolekta z Pasterki przeznaczona jest na zasilenie Funduszu Obrony śycia. Bóg zapłać! Kolekta z drugiego dnia świąt przeznaczona jest na potrzeby sióstr karmelitanek, a przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.
W następną niedzielę przypada uroczystość Świętej Rodziny. Po Mszy św. o godz. 10:00
błogosławienie wina ku czci św. Jana (święto wypada).

niedziela (27.12.)

Odwiedziny Duszpasterskie
1. godz. 12:30 ul. Ks. Czerwionki (od ul. Kolejowej)
2. godz. 12:30 ul. Ks. Czerwionki (od torów) i Topolowa

Serdeczne podziękowania składamy panom: Herbertowi Świerczok, Rudolfowi Świerczok,
Ryszardowi Ozimek, Leonowi Deptała, Franciszkowi Ibrom i Franciszkowi Bonk za przywiezienie choinek; Franciszkowi Mańczyk, Janowi Romańczuk, Edwardowi Konieczko,
Henrykowi Drzyzga za postawienie choinek; Adamowi Śmieszkoł za przegląd odśnieŜarki
oraz Herbertowi Pawlik za wykonanie łopaty do pieca. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Adelajdzie Grabinski,
p. Urszuli Czudaj, p. Ewaldowi Ozimek, p. Wiktorowi Niewiak, p. Stefanii Koza,
p. Wilhelmowi Gola i p. Rosildzie Pawlik składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Krystynę Śmieszkoł, Irenę Śmieszkoł, Barbarę Sojka i Gabrielę Grobarek. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

