Porządek Nabożeństw
od 11.12. do.18.12.2011 r.

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 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł. i zdrowie dla rodziny
17:00 Koncert
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
bł. Boże i zdrowie dla Gertrudy z ok. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie
Poniedziałek 12.12.
17:00 O bł. Boże, opiekę MB, zdrowie w rodzinie Kampa, o bł. Boże w rodzinach
dzieci
Wtorek 13.12. św. Łucji i męczennicy, wsp.
17:00 Za + Michała Chrapkiewicz - zam. od cioci Marysi z Kazkiem i Beaty Legut
Środa 14.12. św. Jana od Krzyża dra i prezbitera, wsp.
17:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdr. i dalszą opiekę Bożą z ok. 70 r. ur.
Edeltraudy Feliks o bł. Boże w rodzinach synów oraz za + męża i ojca
Jerzego Feliks
Czwartek 15.12.
17:00 Za + Michała Chrapkiewicz - zam. od Rafała Pawińskiego z rodziną
Piątek 16.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 ………………………………………….
Sobota 17.12.
8:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i dary
Ducha Św. dla córki Doroty Chudy z ok. 18 r. urodzin
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
O opiekę Anioła Stróża, łaski i zdrowie dla rocznego dziecka Tomasza
Kaczmarczyk, o bł. Boże w rodzinie

Niedziela 18.12. IV Adwentu
7:30 Fur ++ Vater Franz Smieskol zum Todestag, u. Mutter Rosa Smieskol
Pfarrer Georg Obst u. alle ++ in der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 W int. chorych, seniorów i samotnych
17:15 Nabożeństwo adwentowe
18:00 Za + męża i ojca Karola w 10 r. śm. oraz za ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

50(941) 11.12.2011 – 18.12.2011
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko”
Adwent przeciętnemu katolikowi
kojarzy się wyłącznie z okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
Niekiedy bywa też błędnie postrzegany
jako okres pokuty i postu.
Tymczasem Adwent jest czasem
pobożnego i radosnego oczekiwania na
pojawienie się Jezusa Syna Bożego.
Obecnie przeżywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy
naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie
mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie
zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego
często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą Gaudete”, czyli po
prostu „niedzielą radości”.
Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli.
Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień.
W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą Gaudete, używa się go w tzw. niedzielę Laetare, którą jest
czwarta niedziela Wielkiego Postu). W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową. Dobór koloru wynika m.in. z jego skojarzenia
z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel jest
bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce.
Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”
Adwent to czas przygotowania na przyjście Pana, ale też czas
porządków we własnym sumieniu i na własnym życiowym podwórku.

50/2011
Dzisiaj III niedziela Adwentu - Gaudete. Kolekta na cele naszej parafii. O godz. 17:00 koncert
zespołu z Jawornika (Czechy).

Dzisiaj o godzinie 17:00 w naszym Kościele
Koncert Adwentowy
duetu
TOQUE DE SILENCIO
z Czech.

Przyszła niedziela to IV niedziela Adwentu. Kolekta na cele parafii. O godz. 17:15 nabożeństwo
z błogosławieństwem stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. O 16:00 spotkanie szafarzy komunii św.
oraz kierowców busa.

Będzie to koncert muzyki żydowskiej. Tematem słów i muzyki są Psalmy
i pieśni żydowskie. Duet występował w kościołach wielu krajów europejskich. Po koncercie można złożyć ofiarę jako podziękowanie za przyjazd do
Nas.
ZAPRASZAM

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. Dziękuję za dotychczasową obecność. na
Roratach.

Opowiadanie:
Zapałka powiedziała do świecy: „Otrzymałam polecenie, by cię zapalić”.
„Tylko nie to” - odparła przerażona świeca. „Jeśli zacznę się palić, moje
dni będą policzone i nikt w przyszłości nie będzie mógł podziwiać mojego piękna”. Zapałka stwierdziła: „Zapalanie jest jedyną rzeczą, którą
potrafię. Jeśli cię nie zapalę, przegapię moje zadanie i rozminę się
z przeznaczeniem”. „Dobrze, rozumiem” - powiedziała świeca, „ale co
to ma wspólnego ze mną?” „Ty jesteś świecą, której przeznaczeniem
jest dawać światło. Czy chcesz przez całe życie być zimna i sztywna, nie
wypełniając swojego zadania?” „Ale palenie się przecież boli” - westchnęła świeca. „A jeśli mnie zapalisz, moje siły ulecą”. „Tak, to prawda” - zapałka przyznała jej rację. „Ale czyż dawanie światła nie jest
tajemnicą naszego powołania? Masz świecić dla innych. Wszystko, co
sprawia ci ból, i siły, które utracisz, kiedy będzie pochłaniał cię
płomień, zostanie przeobrażone w ciepłe światło dające innym radość
i otuchę. Ale jeśli zaczniesz się wzbraniać, to tam, gdzie stoisz, nadal
będzie rozpościerać się ciemność”. Świeca zastanowiła się przez chwilę,
uniosła swój knot i powiedziała pełna oczekiwania: „Zapal mnie”.
Sentencja: bł. Matka Teresa: Czuję się jak ołówek w ręku Boga. Bóg
pisze poprzez nas i pisze dobrze, nawet jeśli jesteśmy niedoskonałym
narzędziem.
Humor: Pewien młody mnich przyszedł po radę do rabina. Rabinie
rozumiem, że można zgrzeszyć rękami, oczyma, ustami, uszami. Ale jak
można zgrzeszyć nosem? Rabin odpowiedział: Wtykając go w sprawy
innych

Spowiedź dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w sobotę od godziny 9:00 do
11:00. Dla dorosłych okazja w sobotę od 16:30 do 17:30.

Ofiara złożona na pomoc dla Kościoła na wschodzie wyniosła 605 zł. i 2 euro. Bóg zapłać !
W zakrystii do nabycia opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas (małe 5zł.). Tegoroczny
dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na wyjazdy dzieci z ubogich rodzin oraz dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Do nabycia również książeczki Droga do nieba z dużym i małym
drukiem oraz w języku niemieckim.
Zbiórka na remont dachu klasztoru na dzień 01.11.2011 r.
liczba deklaracji: 214
zadeklarowano: 63.482,18 zł
wpłacono: 50.252,18 zł
Bóg zapłać w imieniu sióstr i swoim!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt i Stadt Gottes
Na posiedzeniu PRD w dniu 06.12. ustalono, że w 2012 roku rozpoczniemy prace przy wymianie
pokrycia dachu na klasztorze oraz na garażu (jak to było planowane). Pragniemy również zmienić
ocieplenie stropu naszego kościoła. Bóg zapłać wszystkim, którzy wpłacają ofiary na remont dachu.
Prośba o wywiązanie się z deklarowanych ofiar na rok 2011. Nowych deklaracji nie będzie. Brakującą ewentualną sumę remontu dachu będziemy starali się zebrać podczas specjalnych zbiórek
w przyszłym roku.
Kolędnicy misyjni proszeni są o kontakt z s. Adalbertą, po Roratach.
Bóg zapłać za wsparcie działalności Caritas parafii przez dokonane zakupy w ubiegłą niedzielę.
Bóg zapłać za wsparcie działalności naszej biblioteki przez zakup książek. Podziękowanie wszystkim którzy zaangażowali się i ten dzień zorganizowali, członkom Caritas, paniom z biblioteki, oraz
paniom Marii Poloczek, Helenie Krasuckiej, rodzicom za pyszne ciasto, dzieciom za piękne występy. Bóg zapłać za pieczone pierniki i robione skarpety.
Biblioteka Parafialna zaprasza w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00 po dobrą książkę na
zimowe wieczory.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edeltraudzie Feliks, p. Adelajdzie
Budnik i p. Hubertowi Smandzich składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Alicję Szydłowską, Gabrielę
Wałaszek, Gabrielę Bogdoł oraz Małgorzatę Szymik. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary oraz drobne naprawy w kościele.
Połowa czasu Adwentu za Nami!

