Porządek NaboŜeństw
od 13.11. do 20.11.2011 r.

Niedziela 13.11. XXXIII zwykła
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Julię Szymik o zdrowie i opiekę oraz
o bł. BoŜe w rodzinie.
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, + siostrę Ewelinę, + teściową Hildegardę,
+ szwagra Andrzeja oraz za ++ z rodzin Oblong, Felix, Rust i Dudek
Poniedziałek 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp.
7:00 Za + męŜa i ojca Leonarda oraz ++ rodziców
Wtorek 15.11.
17:00 Za + ojca Pawła Leja w r. ur. oraz + matkę ElŜbietę
Środa 16.11. Rocznica poświęcenia Katedry w Opolu, św.
17:00 Za + męŜa i ojca Pawła Kwas, jego rodziców Henryka i Helenę Kwas, rodzeństwo, Urszulę Brol, Bernarda Kwas oraz ++ z pokr. Kwas, Adamczyk
i Wodarczyk
Czwartek 17.11. św. ElŜbiety, zakonnicy, wsp.
17:00 Przez wst. św. ElŜbiety za Ŝyjących i ++ członków parafialnej grupy Caritas
oraz o nowe powołania do pracy w Caritas
Piątek 18.11. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy, męczennicy, wsp.
16:30 RóŜaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męŜa i ojca Gerharda Steinert z ok. ur., jego rodziców Paulinę i Józefa
Steinert, rodziców Marię i Józefa Kopyto, 3 szwagrów: Ernesta, Teodora
i Józefa oraz ++ dziadków z obu stron
Sobota 19.11. bł. Salomei, zakonnicy wsp.
8:00 Do BoŜej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze,
bł. BoŜe, zdrowie i opiekę w rodzinie Eweliny i Grzegorza

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
…………………………...

Niedziela 20.11. Chrystusa Króla, ur.
7:30 Za + Joachima Garcorz - zam. od sąsiadów
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + męŜa i ojca Ewalda, ++ rodziców i teściów, brata Stefana, szwagrów:
Rudolfa i Józefa oraz jego + syna Zygfryda
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Danutę Adamów - zam. od sąsiadów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
ZbliŜający się koniec roku liturgicznego i kalendarzowego skłania nas do myślenia... o przyszłości. Jednym z najtrudniejszych artykułów wiary i znaków historii
zbawienia jest Dzień Powtórnego Przyjścia
Jezusa Chrystusa i związany z nim Sąd BoŜy nad światem i kaŜdym człowiekiem.
Święty Paweł ostrzega nas, Ŝe „dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”, a więc
niespodziewanie i bez wcześniejszego
uprzedzenia. W liturgii Kościoła odnajdujemy teksty modlitwy, które uczą nas właściwej perspektywy wiary. Są nimi chociaŜby słowa: „Wszechmogący BoŜe,
uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby kaŜde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie”. Z kolei Jezusowa przypowieść o talentach, poucza nas, jak
mamy przeŜywać próby wiary, kiedy po ludzku biorąc Pan Bóg
„spóźnia się” ze swoją ingerencją i swoimi wyrokami. Postawa
uczniów Jezusa ma się objawiać nie tyle w nadzwyczajności i czekaniu na cud, co w normalności codziennych obowiązków wobec
Boga i drugiego człowieka. Bardzo trafnie określa to łacińskie przysłowie: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca”. Albowiem ów koniec, który rozpocznie się wraz z Powtórnym Przyjściem Chrystusa, w duŜej mierze zaleŜy od naszej codzienności,
osobistych zmagań i wyborów, których juŜ nie da się wymazać
i powtórzyć.

Terminy roku 2012





I komunia - 06.05.
Rocznica I komunii - 13.05.
Bierzmowanie - 24.05.
Odpust - 17.06.

Dekanat
Dziekanem dekanatu Zawadzkie został, ks. Joachim Bomba, proboszcz par. św. Rodziny w Zawadzkiem, wicedziekanem ks. Bernard Kotula, proboszcz par. NSPJ w Zawadzkiem.
Zdobywca
Pewien bardzo ambitny młodzieniec zwrócił się do mistrza z prośbą, aby pomógł
mu stać się naprawdę wielkim. Mędrzec dał mu dziwne zadanie. Udaj się w wędrówkę
po kraju i płać ludziom, aby cię obrzucali obelgami. Rób tak przez rok. Młodzieniec
zaczął przemierzać drogi miast i wiosek, rozdając pieniądze i prosząc, aby mu ubliŜano
w najbardziej wymyślny sposób. Wszyscy uznali go za szaleńca. Gdy upłynął rok, młodzieniec powrócił do mistrza, a ten mu rzekł: Teraz moŜesz udać się do Aten. Młodzieniec dotarł przed bramy miasta. TuŜ obok bramy Ŝył dziwny człowiek, który okropnie
ubliŜał wszystkim wchodzącym do miasta. ObraŜani ludzie tracili cierpliwość, odpowiadali tym samym, grozili, wybuchali złością. Natomiast młodzieniec wybuchnął śmiechem: Pomyśl – powiedział – ja przez rok płaciłem ludziom, aby robili mi to, co ty robisz teraz. Wtedy dziwny człowiek spowaŜniał i rzekł: MoŜesz wejść, to miasto naleŜy
do ciebie!
Katechizm
Co znaczy umierać w Chrystusie Jezusie?
Znaczy umierać w łasce BoŜej, bez grzechu. Wierzący w Chrystusa, idąc za Jego przykładem, moŜe przemienić swoją własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości do Ojca:
„Nauka to zasługująca na wiarę: JeŜeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim
i Ŝyć będziemy” (2 Tm 2,11).
Czym jest Ŝycie wieczne?
Jest Ŝyciem, które rozpoczyna się bezpośrednio po śmier-ci. Nigdy nie będzie miało
końca. Poprzedza je nad kaŜdym sąd szczegółowy Chrystusa, Sędziego Ŝywych i umarłych, i usankcjonowane będzie przez Sąd Ostateczny.
Porada
NajuŜyteczniejszym przyciskiem urządzeń elektronicznych jest pauza. Kto zapanuje nad
samym sobą, zapanuje nad światem.
Na wesoło
Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego przełoŜonego
do Aleksandrii. – Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał ci kilogram
pamięci. Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma, rzekł: Ojcze, sprzedawcy leków zabrakło juŜ pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, Ŝe ma dla ciebie dziesięć
kilo cierpliwości.

46/2011
Dzisiaj XXXIII niedziela zwykła - Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Przed
kościołem zbiórka do puszek na rzecz Kościoła prześladowanego. Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta na bieŜące płatności parafii.

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O godz. 17:45 w salce spotkanie uczniów 2 klasy gimnazjum.
W czwartek Msza św. o godz. 17.00 w int. Parafialnego Zespołu Caritas, z okazji patronalnego święta św. ElŜbiety. Zespół Caritas zaprasza czynnych członków oraz wspierających
dzieło Caritas na Mszę i spotkanie do salki.
W piątek o godz. 16:00 spotkanie uczniów klasy 3 szk. podst., o godz. 17:30 spotkanie kandydatów do Bierzmowania. O godz. 16:30 RóŜaniec za młode pokolenie.
W sobotę o 9:30 spotkanie wszystkich ministrantów. O godz. 10:00 spotkanie kandydatów
na ministranta.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla. W Opolu dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. WyraŜamy Naszą wdzięczność i podziękowania za gorliwą słuŜbę
szafarzom naszej parafii. Kolekta na cele parafii.
Msze św. w tygodniu o godz. 17:00.
Zbiórka na remont dachu klasztoru na dzień 01.11.2011 r.
liczba deklaracji: 213
zadeklarowano: 63.482,18 zł
wpłacono: 46.582,18 zł
Bóg zapłać w imieniu sióstr i swoim!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico
Adres poczty elektronicznej naszej parafii: parafia.kolonowskie@wp.pl
Odbył się pogrzeb zmarłego śp. Józefa Dyla l.67. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. ElŜbiecie Richter, p. Krystynie
Zielińskiej i p. Alfredowi Świerc składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Leśnej: Barbarę Drąg, Mariannę ObstBudny, Edytę Strach i Teresę Krupka. Bóg zapłać!
Parafia NSPJ w Zawadzkiem organizuje w terminie 23-31.01.2012 r. pielgrzymkę do Ziemi
świętej. Szczegóły w gablotce.
Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary. Bóg zapłać za złoŜone ofiary z racji wypominek. Bóg
zapłać paniom za cierpliwe grabienie liści, równieŜ podziękowanie dla młodzieŜy. Bóg zapłać
wszystkim, którzy swój czas poświęcili, aby przygotować spotkanie z św. Marcinem. Zespołowi Caritas, osobom grającym inscenizację, za dar rogalików, za przygotowanie oświetlenia
ogrodu plebanii, przygotowanie ogniska. Bóg zapłać dzieciom za złoŜoną ofiarę dla dzieci
z krajów misyjnych.
Zapraszam do słuŜby w Parafialnym Zespole Caritas.

