
Porządek NaboŜeństw 
od 28.11. do 05.12.2010 r. 

Niedziela  28.11.  I Adwentu 
  7:30  Für + Mutter Marta Banasik zum 30. Todestag u. für + Vater Jan Bana-

sik 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  Za Ŝyjących i ++ parafian 
17:15   NaboŜeństwo adwentowe z pośw. opłatków i wieńców adwentowych 
18:00  Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów Łucję i Teodora, szwagra 

Piotra,++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp. 
 
Poniedziałek  29.11.  św. Cecylii, dz. i m., wsp. 
17:00  Za + męŜa Franciszka w r. śm., jego rodziców Anastazję i Józefa, sio-

strę Helenę, brata Gintra oraz za ++ z pokr. (roraty) 
 
Wtorek  30.11.   
17:00   Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. i z prośbą o dalsze bł. Bo-

Ŝe i zdrowie dla syna Michała Drzyzga z ok. ur. (roraty) 
 
Środa  01.12.   
17:00  Za + Martę Banasik (od sąsiadów, roraty i Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  02.12.  I miesiąca 
16:00  Godzina Święta 
17:00  Za +Erykę Dropała (od V RóŜy RóŜańcowej, roraty) 
 
Piątek  03.12.  św. Franciszka Ksawerego, prezb., wsp. 
  7:00  …………………………………..(Deutsch) 
16:30   RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy 
17:00   Za + męŜa oraz za ++ rodziców i rodzeństwo (roraty) 
 
Sobota  04.12.  I miesiąca 
  8:00  …………………………………………... 
 
 
17:00  NaboŜeństwo I sobót miesiąca 
18:00  Za + rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, brata Piotra, 

++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierp. 
 
Niedziela  05.12.  II Adwentu 
  7:30  …………………………………..(Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  …………………………………………... 
17:15  NaboŜeństwo adwentowe 
18:00  Za + męŜa i ojca Piotra Lempa w I r. śm.. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

48(888) 28.11.2010 – 05.12.2010 
 
 

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ  
 
 

Rozpoczynamy kolejny ad-
went, czas przygotowania na spotka-
nie z Chrystusem. Wielu nam kojarzy 
się on wyłącznie z przygotowaniem 
do Świąt BoŜego Narodzenia. Nasze 
skojarzenia potwierdzają zresztą me-
dialne reklamy, wystrój supermarke-
tów i bazarów, które zdają się wołać: 
„Święta tuŜ tuŜ…”. Faktycznie ocze-
kiwanie adwentowe to oczekiwanie na obchód pamiątki przyjścia Chry-
stusa na ziemię w ludzkiej postaci, przyjście, które miało juŜ miejsce  
w historii. Ale adwent ma jeszcze inny wymiar. Świadczy o nim myśl 
przewodnia sprawowanych liturgii i czytanego BoŜego Słowa w pierw-
szej, dłuŜszej zresztą, części adwentu. Myśl ta kieruje naszą uwagę na 
konieczność przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu 
czasów, przyjście, którego z nadzieją oczekujemy. 
 Adwentem rozpoczynamy teŜ nowy rok kościelny, który w Polsce 
przeŜywać będziemy duszpastersko pod hasłem: „W komunii  
z Bogiem”. Wprowadza nas weń, wyznaczając takŜe konkretne zadania 
zmierzające do umocnienia naszej komunii z Bogiem oraz z braćmi  
i siostrami w Kościele, pasterskie słowo Biskupa Opolskiego, które usły-
szeliśmy w naszych kościołach.  
Niech adwent, będący z natury czasem radosnej refleksji i wyciszenia 
serca, skłoni nas do postawienia sobie pytania o kondycję naszego zjed-
noczenia z Bogiem? Po czyjej stronie stajemy, wpatrując się w Jego 
krzyŜ: po stronie szyderców, których czyni ewangelista Mateusz bohate-
rami dzisiejszej Ewangelii, czy po stronie tych, którzy choć z trudem, ale 
gotowi są wziąć, jak On, krzyŜ na swe ramiona i Go naśladować…  



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby dzieci były szanowane i kochane i nigdy nie stawały się ofiarami  

rozlicznych form wyzysku 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby w BoŜe Narodzenie narody ziemi uznały w Słowie Wcielonym światłość 

oświecającą kaŜdego człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi,  
Zbawicielowi świata. 

 
W grudniu modlitwie ró Ŝańcowej przewodniczą: 

05.12  RóŜa 02  p Anna Bock 
12.12  RóŜa 03  p. Inga Muc 
19.12  RóŜa 04  p. Hildegarda Czupała 
25.12  RóŜa 05  p. Elfryda Fleger 
26.12  RóŜa 06  p. Maria Baron 

 
 

Niedziela Dobrej KsiąŜki 
  
Dzisiejsza niedziela poświęcona czytelnictwu dobrej literatury i czasopism. 
Pragnie przypomnieć nam ukryte bogactwo i zachęcić do korzystania ze 
skarbca księgozbiorów. 
 Jeden z mądrych powiedział: „znaczenie słowa mówionego oraz  
mediów elektronicznych jest niewątpliwie wielkie, ale- ksiąŜka zostanie  
źródłem naszego Ŝycia duchowego ” 
Są wśród nas tacy, którzy lubią czytać i tacy, którzy nie lubią czytać. Kto jest 
w lepszej sytuacji? 
 Do ukochania ksiąŜki i czytania trzeba dziecko wychować. Pierwszy 
krok, to ksiąŜeczka z pięknymi obrazkami, pokazana i objaśniona malucho-
wi. Umiejętne podsuwanie lektury dostosowanej do wieku i zainteresowań 
przyczyni się do zaszczepienia „bakcyla” wypełnienia wolnego czasu  
czytaniem. 
 Jest to wielka wartość, którą przekazujemy dziecku, większa od  
róŜnorakich dóbr materialnych.  
Rynek ksiąŜkowy jest niezwykle bogaty. Szata graficzna współczesnej  
ksiąŜki przyciąga. KsiąŜka jest pięknie ilustrowana. Niemniej jednak trzeba 
się trochę natrudzić aby znaleźć dobrą pozycję, którą warto przeczytać, 
względnie mieć ją w swojej biblioteczce domowej. 
 Dobra ksiąŜka to najlepszy prezent pod choinkę. W dzisiejszą niedzielę 
na kiermaszu dobrej ksiąŜki moŜesz znaleźć coś dla siebie i dla Twojej  
rodziny. 

Bibliotekarki  

Dzisiaj obchodzimy I Niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok kościelny, którego 
hasło brzmi W komunii z Bogiem (Kościół domem i szkołą komunii) 
Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków, wieńców i świec 
adwentowych o godz. 17:00 
 
Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania drugiego 
przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to juŜ czas świąteczny, dlatego nie nale-
Ŝy od początku Adwentu ozdabiać swoich domów dekoracjami boŜonarodzeniowymi. 
Zachęca się do wysiłku duchowego przez uczestnictwo w Roratach i zachowanie trzeź-
wości. Zachęca się równieŜ do pielęgnowania zwyczajów adwentowych, np.: wspólna 
modlitwa przy wieńcu adwentowym, czytanie Pisma Świętego i innych.  
 
Niedziela dzisiejsza, w naszej parafii, obchodzona jest jako Niedziela Dobrej KsiąŜki . 
Zachęca się do kupna dobrej ksiąŜki jako prezentu świątecznego.  
 
Zapraszamy do modlitwy w intencji powołań w czwartek o godz. 16:00 
 
W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 
 
Uwaga! Uczestnicy wycieczki do Hranic oraz wszyscy chętni do pieczenia pierni-
ków! Pieczemy pierniki z 1 kg mąki i pakujemy do woreczków po 30 dkg. Przynosimy 
je do Kościoła w dniu 4 grudnia (sobota) od godziny 17. SprzedaŜ odbędzie się po 
Mszach Św. w drugą niedzielę adwentu. Nabyć będzie moŜna równieŜ inne robótki 
ręczne wykonane przez członków Zespołu Caritas jak: ciepłe skarpety wełniane, kartki 
świąteczne itp. Dochód przeznaczony będzie na działalność Zespołu Caritas, szczegól-
nie dla chorych i samotnych. Bóg zapłać! 
 
Chór Colonovica poszukuje męskich głosów. Serdecznie zaprasza chętnych męŜ-
czyzn, posiadających dobry głos i słuch muzyczny, na przesłuchania, które odbędą się 
w  (02 i 09 grudnia) o godz. 18:30 w Ognisku Muzycznym „Meloman”, w siedzibie GS 
w Kolonowskiem przy ul. Leśnej. 
 
Zostało zainstalowane nowe nagłośnienie w naszym kościele. Prosi się o uwagi odno-
śnie słyszalności, aby ewentualne usterki moŜna skorygować. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do Nieba, kalendarz misyj-
ny oo. oblatów oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom(mała-5zł, duŜa-12zł.). 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Agnieszce Dyla składa-
my jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 
lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Irenę Dudarewicz, Krystynę 
Spałek, Marię Niedźwiedź, Mariolę Czempała. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

48/2010 


