Porządek NaboŜeństw
od 04.12. do.11.12.2011 r.
Niedziela 04.12. II Adwentu
7:30
Für + Eugeniusz
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Przez wst. św. Adolpha Kolpinga w int. Ŝyjących i ++ członków Rodziny Kolpinga w Kolonowskiem
15:00
NaboŜeństwo adwentowe z sakramentem chrztu św.
18:00
Za ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, + brata, ++ krewnych i dusze w czyśćcu
Poniedziałek 05.12.
17:00
Za + męŜa i dziadka Piotra Lempa w 2 r. śm., ++ rodziców Martę i Franciszka
Renk, Annę i Józefa Lempa, Hildegardę i Franciszka Machula, + brata Henryka,
+ siostrę ElŜbietę, ++ pokr. z obu stron
Wtorek 06.12. św. Mikołaja, bpa, wsp.
17:00
Za + Józefa Dyla miesiąc po śmierci
Środa 07.12. św. AmbroŜego, bpa i dra, Kościoła, wsp.
17:00
Za + ojca Wilhelma w r. śm., + matkę Adelajdę oraz ++ z pokr. Szaton i Czok
Czwartek 08.12. Niepokalanego Poczęcia NMP ur.
8:00
Za ++ i Ŝyjących członków RóŜ róŜańcowych
17:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Józefa w 2 r. śm., ++ rodziców, teściów, szwagrów
i wszystkich ++ z rodziny
Piątek 09.12.
6:30
RóŜaniec za młode pokolenie
7:00
Za + męŜa i ojca Jana w r. śm., ++ rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię
i Karola, ++ siostry Stefanię i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową
ElŜbietę, siostrzeńca Jerzego oraz ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 10.12.
8:00
Za ++ rodziców Łucję i Antoniego Sowicz, + męŜa Henryka, ++ teściów i ++
z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za ++ męŜa, rodziców i rodzeństwo z obu stron

Niedziela 11.12. III Adwentu
7:30
Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weiteren Gottes Schutz u. Gaben des
Hl. Geistes für Sohn Adam anlässlich des 18. Geburtstages
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
………………………………….
17:00
Koncert
18:00
Do BoŜej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł.
BoŜe i zdrowie dla Gertrudy z ok. urodzin oraz o bł. BoŜe w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

49(940) 04.12.2011 – 11.12.2011
„Pamiętnik papieskiego anioła”
…to hasło tegorocznych rorat. Przewodnikiem jest bł. Jan Paweł II, w tym roku wyniesiony na ołtarze. Ojciec św. Jan Paweł II,
tak wiele dał światu, Kościołowi i kaŜdemu
z Nas. Tyle szczęśliwych chwil, wzruszeń,
łez. KaŜdy ma jakieś wspomnienie związane
z Jego osobą. Wielu spotykało się z Nim
w Rzymie lub w kraju. Wiele razy wołano:
Kochamy Cię Ojcze święty. Kochamy, kochamy. Dziś spogląda na Nas z okna domu
Ojca. Błogosławi Nam.
Na roratach poznajemy Ŝycie i dzieło bł.
Jana Pawła II. Łatwo jest wołać Kochamy.
Trudniej słowo wcielać w czyn. Miłość wymaga trudu, wymaga czynów. Okazją do
wdzięczności za dar i dzieło Jana Pawła II,
za Jego wyniesienie na ołtarze, moŜe być
Nasza obecność na roratach. Na pewno kaŜdy ma wiele obowiązków, prac,
nauki, trosk i jest zmęczony. Ale jak to dobrze, Ŝe Jan Paweł II nie usprawiedliwiał się: dziś nie mam czasu, jestem zmęczony, jestem chory. On był dla
Nas. Tak jak był cały dla Boga i Maryi, tak był cały dla drugiego człowieka.
Adwent to piękny czas. Roraty waŜna Msza. Patronem bł. Jan Paweł II. Jakiego więcej potrzeba zaproszenia do mobilizacji?
Dzieciom, młodzieŜy i dorosłym, którzy uczestniczyli w I tygodniu adwentu
w roratach - DZIĘKUJEMY!
Podobno orlęta pierwsze loty odbywają na skrzydłach rodziców. MoŜna przypuszczać, Ŝe matka natura w ten sposób hartuje młode osobniki, przysposabiając je do Ŝycia na duŜych wysokościach i zmagania się z wiatrem. Zatem
pierwszą przeszkodą do pokonania nie są nieporadne i słabo umięśnione
skrzydła. Rodzice są dla młodych orląt mistrzami. Niech w kaŜdej rodzinie
w okresie adwentu będzie rodzic – mistrz, który wskazuje na to co w górze,
na wartości wyŜsze.
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W niedzielę 11.12.2011 roku o godzinie 17:00
zapraszamy do Kościoła w Kolonowskiem
na Koncert Adwentowy
zespołu
TOQUE DE SILENCIO
z Czech.
Będzie to koncert muzyki Ŝydowskiej. Tematem słów i muzyki są Psalmy i pieśni Ŝydowskie. Zespół występował w kościołach wielu krajów europejskich.
Opowiadanie: Miś
Była sobie fabryka, która produkowała misie. KaŜdy z nich był inny, ale kaŜdy tak samo
śliczny i milutki. Małe dzieci uwielbiały te misie, rodzice kupowali im je na urodziny,
imieniny i Gwiazdkę. KaŜde dziecko od razu umiało pokochać swojego misia i uwaŜało go
za swojego największego przyjaciela. Tylko jeden misio był nieudany. Został uszyty
z samych resztek materiału. Miał jedno uszko róŜowe, drugie zielone, tułów w kwiatki,
nóŜki w kratkę. Nosek zamiast czarnego wyszedł niebieski, a oczy, robione juŜ z ostatnich
skrawków, były Ŝółte. Misio ten był bardzo miły w dotyku. Cieplutki i aksamitny, ale nikt
tego nie widział, bo nikt nawet nie brał go do ręki. Biedny brzydki misio widział, jak jego
koledzy szybko opuszczają sklepowe półki i trafiają do wesołych, uśmiechniętych dzieci,
które bardzo je kochają. Sam stał samotny, juŜ troszkę zakurzony i myślał sobie: To nic,
Ŝe mnie nikt nie chce. NajwaŜniejsze, Ŝe moi koledzy trafiają w dobre ręce. Minęła kolejna
Gwiazdka i misia nadal nikt nie kupował, aŜ pewnego dnia do sklepu weszła mała, moŜe
sześcioletnia dziewczynka. Miała na nosie ciemne okulary, chociaŜ tego dnia wcale nie
było słońca, a w rączce białą, plastikową laseczkę, chociaŜ wcale nie była staruszką. Weszła do sklepu ze swoja mamą. Poprosiły o misie. Dziewczynka była niewidoma. Nic nie
widziała. Nie znała kolorów, ani nigdy nie widziała tęczy, nie umiała sobie wyobrazić lecących w powietrzu ptaków, ale za to wszystko umiała zobaczyć rączkami. Wzięła do
rączki najpierw bielusieńkiego misia. Najładniejszego ze wszystkich. Pomacała jego odstające uszka, dotknęła łebka, i wzięła następnego szarego. Ten teŜ nie przypadł jej do gustu,
bo miał troszkę ostre zakończenie łapek. Na samym końcu ekspedientka połoŜyła brzydkiego misia, bo i tak nie liczyła, Ŝe kiedyś ktoś go kupi. To ten mamusiu!- krzyknęła głośno dziewczynka. To jest mój misio. Mój piękny kochany misiaczek i z całej siły go przytuliła, a potem pocałowała w brzydki, niebieski nosek. Od tej pory dziewczynka i misio nie
rozstawali się nigdy. Na leŜakowaniu spali pod jedną kołderką, u dentysty dziewczynka
ściskała jego łapki, a kiedy trudno jej było coś zrobić pytała o radę swojego przyjaciela.
Inne dzieci śmiały się, kiedy widziały, jakiego brzydala ze sobą nosi. Ale dziewczynka
kaŜdemu proponowała, Ŝeby wziął misia do ręki. I wtedy działo się coś dziwnego. Przestawał wydawać się brzydki. Wszystkie dzieci zazdrościły dziewczynce. Pytały ją często skąd
wiedziała, Ŝe ten misio jest taki cudowny, tak kochany. PrzecieŜ nie mogła tego zobaczyć,
bo jest niewidoma. A ona zawsze im odpowiadała - NajwaŜniejsze jest niewidoczne dla
oczu.
Sentencja - bł. J. Escriva:
Niech twoje postanowienia nie będą jak te bengalskie ognie, które świecą przez chwilę,
aby zostawić później niczym gorzką rzeczywistość, czarny i nieuŜyteczny niedopałek, który
się wyrzuca z pogardą.

II niedziela Adwentu. O godz. 15:00 naboŜeństwo z sakramentem chrztu. Kolekta na cele naszej
parafii. Jest to Niedziela Dobrej KsiąŜki: „Dobra ksiąŜka na niedzielę i nie tylko…”. MoŜna nabywać róŜne, dobre ksiąŜki. Przed kościołem do puszek zbiórka na pomoc dla Kościoła na wschodzie.
Przed kościołem Caritas parafii sprzedaje pierniki świąteczne oraz zrobione ręcznie skarpety.
W programie spotkania z okazji Niedzieli Dobrej KsiąŜki m.in. inscenizacja „Czerwony Kapturek
szuka księcia” w wyk. uczniów szk. podst., konkursy z nagrodami, prezentacja ksiąŜek i poczęstunek.
Będzie moŜna nabyć ciekawe ksiąŜki, upominki i stroiki świąteczne. Zapraszamy do salki dzisiaj
o godz. 15:30. Bóg zapłać wszystkim troszczącym się o naszą parafialną bibliotekę.
We wtorek o 19:00 spotkanie PRD
W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 8:00 i 17:00. Podczas
Mszy o 17:00 błogosławieństwo medalików i wręczenie ich kandydatom do I komunii św.
W sobotę o 9:30 Mikołajowe spotkanie ministrantów, kandydatów i Marianek.
W przyszłą niedzielę III niedziela Adwentu - Gaudete. Kolekta na cele naszej parafii. O godz. 17:00
koncert zespołu z Jawornika (Czechy).
Roraty od poniedziałku do środy o godz. 17:00, w piątek o godz. 7:00, w czwartek ze wzglądu na
Uroczystość rorat nie będzie.
W mijającym tygodniu gościła u Nas prywatnie, 3 osobowa delegacja, z nowym ks. proboszczem
Christophem Biskupek, z partnerskiej parafii w Hochdahl.
W zakrystii do nabycia opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas (małe 5zł, duŜe 12zł). Tegoroczny dochód ze sprzedaŜy świec przeznaczony jest na wyjazdy dzieci z ubogich rodzin oraz dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas.
Zarząd DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie adwentowe, dnia 11.12.2011
o godz. 15:00 do siedziby DFK na boisku sportowym (do góry).
W czwartek o godz. 17:00 poświęcenie (konsekracja) przez ks. biskupa ordynariusza kościoła Matki
BoŜej w śędowicach (dotychczas nie był konsekrowany).
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest płyta z śpiewem Godzinek), Mały Gość Niedzielny,
Pico, Weite Welt i Stadt Gottes
Prowadzona jest akcja zbierania nakrętek z plastikowych butelek. Dochód zostanie przeznaczony
dla osoby chorej. Do końca grudnia moŜna przynosić nakrętki do pojemnika znajdującego się
w przedsionku kościoła.
++ Odbył się pogrzeb zmarłej śp. Hildegard Parzych, l. 82. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ++
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Świerc i p. Tadeuszowi Osińskiemu składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Leśnej: Krystynę Swoboda, Małgorzatę Kaszuba,
Edeltraudę Świerc i Beatę Motal. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary i wykonane prace. Bóg zapłać za wywóz śmieci i liści.
Zapraszam wszystkich parafian do udziału w Mszach Roratnich!

