
Porządek Nabożeństw 

od 27.11. do.04.12.2011 r. 

 

Niedziela  27.11.  I Adwentu 

  7:30  Für + Józef Dyla - von Nachbarn 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Op. Bożej i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdro-

wie, bł. Boże, łaski Ducha Św. z ok. 73 r. ur. dla Adelajdy Świerc oraz dzieci 

i wnuków 

17:15  Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków, wieńców i świec 

18:00  Za + żonę i matkę Gizelę Pocześniok w 3 r. śm. oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

Poniedziałek  28.11. 

17:00  Do Anioła Stróża o opiekę, zdrowie dla rocznego dziecka Fabiana Muc, o bł. Boże 

w rodzinie 

 

Wtorek  29.11. 

17:00  Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, Jana i Rozalię, ++ brata Gerharda, córę  

Małgorzatę ++ z pokr. z obu stron 

 

Środa  30.11. św. Andrzeja, Ap. święto 

17:00  Za + Michała Chrapkiewicz - zam. od kuzyna Andrzeja Pawińskiego z rodziną 

 

Czwartek  01.12. 

  16:00  Godzina święta 

  17:00  Za + Joachima Garcorz w miesiąc po śmierci 

 

Piątek  02.12. 

   7:00  Za + Huberta ++ matkę i ciocię ++ dusze w czyśćcu  (deutsch) 

16:30  Różaniec za młode pokolenie 

17:00  Za + męża i ojca Ernesta, + matkę Gertrudę, ++ teściów Annę i Tomasza, brata 

Ernesta, bratanka Jana + z pokr. 

 

Sobota  03.12. św. Franciszka Ksawerego, wsp. 

  8:00  Za ++ rodziców Teodora i Matyldę Macioł, ++ teściów Rocha i Rozalię Sylla,  

++ siostrę Urszulę, matkę chrzestną Marię ++ z pokr. z obu stron 

11:00  Do Op. Bożej przez wst. MBNP z podz. i prośbą o zdrowie dla Tadeusza z ok.. 80 

r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci 

 

17:00  Nabożeństwo I soboty miesiąca 

18:00  Za + matkę Gertrudę Drzymalla w 1 r. śmierci, + ojca Wilhelma, ++ z pokr.  

Drzymalla, Steinert, Klisz i Kolloch 

 

Niedziela  04.12.  II Adwentu 

  7:30  ……………………………………………. 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Przez wst. św. Adolpha Kolpinga w int. żyjących i ++ członków Rodziny Kolpinga 

w Kolonowskiem 

15:00  Nabożeństwo adwentowe z sakramentem chrztu św. 

18:00  Za ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, + brata, ++ krewnych  

i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie; (...) 

By niespodziewanie przyszedłszy nie zastał Was śpiących”. 
 

 Rozpoczął się Adwent, czyli czas radosnego 

oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Lecz 

jak można czekać z radością na taki czas, kiedy ludzie 

mdleć będą ze strachu, gdy moce niebios zostaną 

wstrząśnięte, a na ziemi zapanuje trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy? 

Czy można z niecierpliwością wyglądać dnia, który 

ludzie żyjący w średniowieczu nazywali "dies irae" - 

dzień sądu, pomsty i kary z grzechy? Jakże można 

wołać, tak jak pierwsi chrześcijanie, Marana tha - 

przyjdź Panie Jezu? Czyżby nie zdawali sobie sprawy 

z tego co ich wówczas czeka, czyżby byli odważniejsi 

od nas?  

 A może to właśnie oni mieli rację, może lepiej 

niż my potrafili zrozumieć, że od opisu katastrof  

i klęsk towarzyszących końcowi czasów ważniejsze 

są słowa Chrystusa: "A gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha  

i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie." Czekali na 

Chrystusa, czekali na Tego dla którego gotowi byli poświęcić wszystko 

- majątek, sławę, życie nawet. Wyglądali z niecierpliwością nadejścia 

tego upragnionego dnia gdy Pan powróci, by odnowić wszystko,  

ostatecznie zniszczyć grzech, niesprawiedliwość, obłudę i fałsz, dnia  

w którym zapanuje królestwo wiecznego szczęścia, miłości i pokoju. 

 My także, prawie na każdej mszy św. wypowiadamy słowa: 

"Głosimy śmierć twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwsta-

nie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Ale czy rzeczywiście 

oczekujemy? 

 



Dzisiejsza, I Niedziela Adwentu, rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny: W Niedziele i Uroczy-

stości będzie cykl czytań z Roku B; W dni powszednie cykl czytań będzie z Roku II. Waż-

niejsze daty w tym Roku Liturgicznym: 22.02.- Środa Popielcowa; 08.04.- Wielkanoc; 27.05.

- Zesłanie Ducha Świętego; 16.06 – Niepokalane Serce Maryi; 07.06.- Boże Ciało; 25.11.- 

Chrystusa Króla 

 

W grudniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą w modlitwie różańcowej: 

- 4.12.11 Róża 12  Manfred Ullmann 

- 11.12.11 Róża 1  Teresa Obst 

- 18.12.11 Róża 2  Anna Bock 

- 25.12.11 Róża 3  Inga Muc 

- 26.12.11 Róża 4  Hildegarda Czupała 

W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą w modlitwie różańcowej: 

- 1.01.12 Róża 5  Elfryda Fleger 

- 6.01.12 Róża 6  Maria Baron 

- 8.01.12 Róża 7  Hildegarda Klabisch 

- 16.01.12 Róża 8  Gizela Zajonc 

- 23.01.12 Róża 9  Maria Kruk 

- 30.01.12 Róża 10  Rosilda Pawlik 

 

Papieska Intencja Ogólna 

Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując wzrastały w zgodzie i pokoju. 

Papieska Intencja Misyjna 

Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby były zawsze szanowane i chronione 

przed przemocą i wyzyskiem. 

 

Adwent: 

Niech wszystkie adwentowe stroiki i wianki, tak mozolnie i z oddaniem przygotowywane,  

w tym okresie oczekiwania na narodziny Jezusa, we wszystkich domach, radością i spokojem 

emanują. Niech rodziny łączą w zgodzie. W miłości wzajemnej cementują. 

 

Roraty niech będą najlepszą cząstką naszego przygotowania do Świąt Narodzenia Boga.  

Roraty to Msza dla dziecka małego i większego, ale również dla dziewczyny, chłopca z star-

szej klasy szkoły podstawowej, dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej, a nawet dla studen-

ta. Oczywiście niech na Roratach nie zabraknie mamy i taty, babci i dziadka.  

 

Miłość 

Gdybym chodził do kościoła na Msze, nabożeństwa majowe, różańcowe, niedzielne, procesje  

i gdybym z okazji Roku Świętego wziął udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej lub do  

Rzymu,- a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.  

I gdybym też odmówił niezliczoną ilość modlitw z odpustem zupełnym i co dzień przyjmo-

wał Komunię,- a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym też dawał wielkie sumy na 

tacę, do puszek, na misje, na pomoc głodującym, nawet żebrakom na Rynku, zaś za przeko-

nania religijne cierpiał szykany, - lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 

Gdybym odmawiał modlitwę rano, wieczór i w południe,- a w swoim słowie o bliźnim miło-

ści nie miał, byłbym bardzo biednym człowiekiem. 

 

I Niedziela Adwentu. Kolekta na cele kurii i seminarium. O 17:15 nabożeństwo adwento-

we z błogosławieństwem opłatków, wianków i świec. 

 

W środę po Roratach spotkanie uczniów 2 kl. Gimnazjum. 

 
I czwartek miesiąca. O 16:00 Godzina święta i modlitwa o nowe powołania. 

 

I piątek miesiąca. Od 8:00 odwiedziny chorych z komunią św. W sobotę od 9:00 na ul. 

Haraszowskiej i Pluderskiej. O godz. 16:00 spotkanie uczniów klasy 3 szk. podst.  

Po Roratach spotkanie kandydatów do Bierzmowania. 

 

I sobota miesiąca. O 16:00 nauka przed chrztem. 

 

II niedziela adwentu. O godz. 15:00 nabożeństwo z sakramentem chrztu . Kolekta na cele 

naszej parafii. Jest to Niedziela Dobrej Książki. Będzie można nabyć różne, dobre książ-

ki. O 15:30 Zapraszamy na spotkanie do salki. Przed kościołem do puszek zbiórka na  
pomoc dla Kościoła na wschodzie. 

 

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. 

 

Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z sakramentu pokuty przed  

I piątkiem i Adwentem. Spowiedź przed każdą Mszą św. a szczególnie w czwartek od 

15:00 do 16:45 oraz od 18:00 do 19:00. 

 

Caritas parafii informuje, że żywność dostarczona z Banku Żywności będzie wydawana  

w poniedziałek (28.11.) od godz. 9:00 do 12:00 oraz we wtorek (29.11.) od godz. 15:00 do 

18:00. Prosimy przynieść dowód osobisty. 
Caritas prosi wszystkich chętnych o przyniesienie pierników do salki, w piątek 2.12.  

w godzinach od 16:00 do 17:00. Nie trzeba pakować. 

 

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych odbędą się: 3,4,10 i 11 grudnia, w parafii NSPJ 

w Zawadzkiem. Pierwsze spotkanie o godz. 15:30 w sali św. Anny. 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie zastosowania kolektorów słonecznych, 

odbędzie się w środę (30.11.), w godz. 12:00 - 18:00 w sali OSP. 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Tadeuszowi Lewandowskie-

mu, p. Georgowi Spallek i p. Agnieszce Dyla składamy jak najserdeczniejsze życzenia 

Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Leśnej: Irminę Leja, Krystynę Swoboda, 

Mariolę Wodarczyk i Gabrielę Sowa. Bóg zapłać! 

 

Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary i wykonane prace. Bóg zapłać za naprawę pieca 

na plebanii, za jesienne porządki wokół świątyni. Bóg zapłać za przygotowanie naszej 

świątyni na czas Adwentu. 

 

Zapraszam wszystkich parafian do udziału w Mszach Roratnich! 
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