
Porządek NaboŜeństw 
od 19.12. do 26.12.2010 r. 

Niedziela  19.12.  IV Adwentu  
  7:30  Für + Vater Franz Smieskol + Mutter Rosa Smieskol, Pfarrer Georg Obst zum 

Todestag u. für alle ++ in den Familien Smieskol u. Obst 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00  W int. chorych, samotnych i seniorów 
17:15  NaboŜeństwo adwentowe 
18:00  Za + Ŝonę i matkę Jadwigę, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Paw-

ła, 3 braci oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  20.12.   
15:00  Z okazji 60-lecia ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opie-

kę BoŜą dla p. Krystyny i o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
17:00  Do Miłosierdzia BoŜego za + Gertrudę Smieskol w 10 r. śm., za ++ z rodziny 

i dusze w czyśćcu cierpiące (roraty) 
 
Wtorek  21.12.   
17:00   Za + ojca Tadeusza Kosińskiego (roraty) 
 
Środa  22.12.   
17:00  Do Op. B. z podz. za opiekę i zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę i łaskę zdrowia 

dla członków firmy (Msza św. szkolna , roraty) 
 
Czwartek  23.12.   
17:00  Za + ojca Wiktora Muc w r. ur., ojca Teodora Kosytorz, chrześniaka Pawła Bro-

nek, matkę chrzestną Hildegardę Nowak, ++ dziadków Muc, Sowa, Kosytorz 
i Steinert 

 
Piątek  24.12.  Wigilia Narodzenia Pańskiego 
  7:00   ……………………………………………….. 
 
 
00:00   Do Dzieciątka Jezus za Ŝyjących i ++ Parafian  
 
Sobota  25.12.  Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
  7:30  Für ++ Eltern, 4 Schwestern, Bruder, Schwägerin, 2 Schwager u. alle ++ aus der 

Verwandtschaft 
10:00  Do A. StróŜa za roczne dziecko Wiktorię Maniera oraz o bł. BoŜe w rodzinie 
14:00  Nieszpory świąteczne z udzielaniem s. chrztu św. 
 
Niedziela  26.12.  Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater Tadeusz Szydłowski zum Todestag, seine Eltern  

u. Geschwister, ++ Eltern Piotr u. Katarzyna u. alle ++ in den Familien 
Szydłowski u. Obst 

10:00  1. Do Świętej Rodziny za Ŝyjących i ++ Parafian 
  2. Za ++ dwie matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę 

i Leona, szwagierkę ElŜbietę oraz ++ z pokr. 
17:15  NaboŜeństwo ku czci Świętej Rodziny 
18:00   ……………………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

51(891) 19.12.2010 – 26.12.2010 

 
 

RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 
 

Wraz z czwartą świecą zapaloną 
na adwentowym wieńcu nasz czas ad-
wentowego oczekiwania dobiega koń-
ca. JuŜ za kilka zasiądziemy z najbliŜ-
szymi do wigilijnego stołu, zaśpiewa-
my wspólnie kolędy, by potem rado-
wać się ze spotkania z Emmanuelem – Bogiem z nami. 
 Bóg nie waha się przyjąć ludzkiej natury i stać się czło-
wiekiem. Bóg jest zawsze z człowiekiem, zawsze po stronie 
człowieka, zawsze go szuka i próbuje do siebie doprowadzić. 
Rodzi się wśród ludzi, przyjmuje ludzka naturę, staje się jed-
nym z nas. Przychodzi do nas nie jako władca, nie jako król 
z mocą i poraŜającą potęgą, ale jako dziecko, ubogie i pozba-
wione wszelkich praw i atrybutów boskości, aby być z czło-
wiekiem, po stronie człowieka, aby być dla człowieka. 
 Ile będzie miejsca w moim sercu dla przychodzącego Bo-
ga? Czy opłatek, wigilia, kolęda będą tylko zadośćuczynie-
niem wielowiekowej tradycji, czy rzeczywistym zaproszeniem 
Nowonarodzonego do naszego Ŝycia, odpowiedzią na Jego mi-
łość do nas? 
 śyczmy sobie nawzajem błogosławionych i radosnych 
Świąt. Oby były niosącym łaskę spotkaniem z Chrystusem, 
Dawcą pokoju, dobra i, spotkaniem, które wypełni serca BoŜą 
miłością i entuzjazmem potrzebnym na ścieŜkach codzienno-
ści w nowym roku.  



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby bogactwa świata stworzonego - jako cenny dar Boga dla ludzi - były chronione, dobrze 
wykorzystywane i dostępne dla wszystkich. 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, 
Ŝe Bóg jest Ojcem wszystkich. 
 
W styczniu modlitwie róŜańcowej przewodniczą: 
 01.01. RóŜa 7 p. Hildegarda Klabisch 
 02.01. RóŜa 8 p. Gizela Zajonc 
 06.01. RóŜa 9 p. Maria Kruk 
 09.01. RóŜa 10 p. Rosilda Pawlik 
 16.01. RóŜa 11 p. Krystyna Swoboda 
 23.01. RóŜa 12 p. Manfred Ullmann 
 30.01. RóŜa 1 p. Teresa Obst 
 
 

Misza 
 
Misza byt niewielkim, pluszowym niedźwiadkiem. Stopy miał z czerwonego aksamitu, 

oczy z guziczków, a nosek z kłębuszka wełny. 
NaleŜał do kapryśnej dziewczynki, która czasami go pieściła, a czasami rzucała nim 

o podłogę lub tarmosiła go za delikatne, sukienne uszka. 
Pewnego dnia Misza powziął decyzję, najwaŜniejszą decyzję całego swego Ŝycia: posta-

nowił uciec od dziewczynki. Skorzystał z zamieszania, jakie panowało w dniach poprzedzają-
cych święta BoŜego Narodzenia, zobaczył otwarte drzwi i znalazł się na wolności. 

Wędrował po śniegu, przytupując, szczęśliwy jak nigdy dotąd. Na kaŜdym kroku robił 
wspaniałe odkrycia: poznawał drzewa, owady, ptaki, gwiazdy. Szeroko otwierał oczy: wszystko 
było niewiarygodnie piękne. 

Nadszedł wieczór wigilijny. Wieczór, w którym wszystkie stworzenia mają zrobić coś 
dobrego. Misza posłyszał dzwonki sanek. To był renifer, który biegł, ciągnąc sanie wypełnione 
paczkami, zawiniętymi w kolorowe papiery. 

Renifer zobaczył niedźwiadka, zatrzymał się i bardzo uprzejmie wytłumaczył mu, Ŝe za-
stępuje Świętego Mikołaja, który jest zbyt stary i zmęczony, by wędrować pieszo po śniegu. 

Renifer zaprosił Miszę, by wsiadł do sań. 
I tak niedźwiadek zaczął objeŜdŜać miasta i wsie na magicznych saniach Świętego Miko-

łaja. To właśnie on układał przy kaŜdym kominku jakąś zabawkę lub inny specjalnie przygoto-
wany podarek. Bawiło go to, cieszył się. 

Gdyby nadal był tylko zwykłą, małą zabawką, nie mógłby przeŜywać takiej nocy. 
I oto dotarli do ostatniego domu: do biednej chałupki na skraju lasu. Misza włoŜył łapkę 

do wielkiego worka, szukał, obracał – ale nic tam nie znalazł. 
Reniferze! Reniferze! Zobacz! JuŜ nie ma nic w twoim worku! 
Och! – jęknął renifer. 
W chatce mieszkał chory chłopiec. CzyŜby budząc się następnego dnia miał nic nie zna-

leźć przy swoim łóŜku? Renifer spojrzał błagalnie na Miszę swoimi pięknymi, głębokimi oczy-
ma. 

Więc niedźwiadek westchnął cięŜko, objął wzrokiem wioskę i pomyślał, jak bardzo 
spodobało mu się samotne wędrowanie, a potem, by spełnić swój dobry boŜonarodzeniowy 
uczynek, krok za krokiem, podnosząc raz jedną łapę, raz drugą, raz–dwa, raz–dwa, wszedł do 
chaty i ukrył się w buciku chorego chłopca, gdzie zaczekał do rana. 

I to jest prawdziwe BoŜe Narodzenie: Bóg podarował samego siebie przez miłość do ludzi. 

Dzisiaj obchodzimy IV Niedzielę Adwentu. Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe 
z poświęceniem figurek Dzieciątka Jezus i stajenek o godz. 17:15 
Dzisiaj spotkanie opłatkowe szafarzy i kierowców busa o godz. 16:00. Zapraszamy! 
 
Zapraszamy na msze św. roratnie o godz. 17:00 
 
Okazja do spowiedzi św.: poniedziałek: 9:00-12:00 i 15:00-18:00 
    wtorek: 8:00-12:00 i 15:00-18:00 
    środa: 8:00-12:00 i 15:00-19:00 
    czwartek: 8:00-12:00 i 15:00-19:00  
    piątek: 8:00-12:00 i 14:00-15:00 
 
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00 
 
W piątek Wigilia BoŜego Narodzenia. Zachęca się do religijnego przeŜycia świąt przez 
pielęgnowanie tradycyjnych wigilijnych: powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ła-
manie się opłatkiem, wspólna modlitwa, czytanie Biblii, Ŝyczenia oraz wspólny śpiew 
kolęd. 
 
Serdeczne podziękowania składamy: p. Marianowi Czupała za omiecenie ścian kościoła 
z pajęczyn, p. Rosildzie Pawlik za zrobienie wieńca adwentowego, p. Franciszkowi Mań-
czyk za zrobienie pulpitu na roraty, p. Franciszkowi Mańczyk, p. Janowi Romańczuk 
i p. Edwardowi Konieczko za ustawienie choinek oraz p. Herbertowi i p. Rudolfowi 
Świerczok, p. Ryszardowi Ozimek, p. Leonowi Deptała, p. Edwardowi Bonk, p. Grzego-
rzowi Muszkiet oraz p. Marii Rossa za przywiezienie i ofiarowanie choinek do kościoła. 
Bóg zapłać! 
 
Kolekta z pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony śycia. Kolekta zaś z drugiego 
dnia świąt przeznaczona jest na potrzeby sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus; przed ko-
ściołem zaś zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. Bóg zapłać! 
 
Rodzina Kolpinga zaprasza na spotkanie dn. 20.12. o g. 20:00 w budynku muzeum 
 
Rodzina Kolpinga informuje, Ŝe 22.12.2010 r. zorganizowany zostanie wyjazd do parku 
wodnego w tarnowskich Górach. Wyjazd i pobyt na basenie bezpłatny. Zgłoszenia: Anna 
Bogdoł, sekretariat UMiG Kolonowskie, tel. 77/4611140. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, opłatki. 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Adelajdzie Grabińskiej, 
p. Stefanii Koza, p. Urszuli Czudaj, p. Wiktorowi Niewiak i p. Rosildzie Pawlik 
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na 
dalsze lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marię Niesmak, Natalię Ja-
rzombek, Teresę Drzymała, Małgorzatę Trzasko, Agnieszkę Wilimczyk i Małgorzatę Mi-
chalak. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

51/2010 


