Porządek Nabożeństw
od 18.11.2012 do 25.11.2012 r.
Niedziela 18.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur göttlichen Vorsehnung u. Maria Hilf als Dank und Bitte um weiteren Schutz anlässlich
des 55. Hochzeitstages
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa, ++ 2 synów Andrzeja i Huberta, rodziców z obu stron, ++ pokr.
18:00 Za + męża, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
Poniedziałek 19.11. bł. Salomei zakonnicy, wsp.
17:00 Z podz. do MB za odebrane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie i rodzinach dzieci oraz za +
męża
Wtorek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp.
17:00 1. Za ++ i żyjących członków parafialnego zespołu Caritas oraz o nowe powołania do pracy
charytatywnej
2. Z podz. i prośbą do Bożej Op. o bł. i zdrowie w rodzinie Anny i Grzegorza
Środa 21.11. Ofiarowania NMP, wsp.
17:00 1. Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Leopolda, Alfreda, dziadków oraz ++
z pokr.
2. Za + Teresę Głąbik w 30 dzień po śmierci
Czwartek 22.11. św. Cecylii, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 Za wstawiennictwem św. Cecylii w int organistów, scholi, orkiestry i chóru
Piątek 23.11.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża Jana 20 r. śmierci, ++ jego rodziców, rodzeństwo, teściów oraz całe ++ pokr.
Sobota 24.11.św. Andrzeja i towarzyszy, męczenników, wsp.
8:00 Za + matkę Zofię w r. śmierci, ++ ojca Stanisława, męża Norberta, teściów, siostrę, ++
z pokr.
16:00 Do Anioła Stróża o opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Wiktorię Swierc oraz o bł. Boże
w rodzinie i rodzinach chrzestnych
—————————–—————————
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Za + męża Alfreda Świerc z ok. urodzin i wszystkich ++ z pokr.
Niedziela 25.11. XXXIV zwykła, Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 Um Gottes Segen u. Gesundheit in eigener Meinung
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Anioła Stróża o opiekę i zdrowie w int. rocznego dziecka Vanesę Kutal oraz o bł. Boże
w rodzinie
17:15 Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla
18:00 Za + ojca Ewalda Steinert w r. śmierci, ++ matkę Anastazję, Gertrudę i Karola Hurek, Joannę
i Pawła Steinert, Marię i Jana Strach, ++ z pokr. Steinert, Hurek, Strach, Stryczek, Krupok

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku.
Jezus mówi o dramatycznej scenerii kresu ludzkości. Zdecydowana jednak większość ludzi przeżywa przede wszystkim swój własny kres, gdy umierając odchodzi z tego świata. Dla człowieka umierającego „słońce się zaćmi, księżyc nie daje swego
blasku, gwiazdy spadają z nieba i moce niebieskie
są wstrząśnięte”. Wystarczy być blisko umierających, by dostrzec indywidualnie przeżywane,
przez każdego inaczej, ich odejście z tego świata
i wejście w nowy świat.
Człowiek jednak może dostrzec sens swego życia jedynie wówczas, gdy dostrzeże także sens dziejów całej ludzkości. Stąd los całej ludzkości nie może
mu być obojętny. Dramatyczna sceneria kresu doczesnych dziejów ludzkości, o której mówi Chrystus, nie ma nic z unicestwienia ludzkości, ale jest
jedynie opowieścią o kresie jej ziemskiej historii. Każde ścięcie drzewa jest
jego dramatem. Często jednak dopiero to ścięte drzewo staje się drogocennym materiałem ubogacającym już nie las, ale pałace. Eschatologia mówi
o kresie doczesnych losów ludzkości.
Jezus mówiąc o wydarzeniach ostatecznych pragnie przede wszystkim przypomnieć dwie prawdy. Po pierwsze, trzeba się z tą rzeczywistością liczyć,
ona jest nieunikniona. Po drugie, nikt nie zna godziny ani swojej śmierci, ani
kresu dziejów ludzkości. Te dwie prawdy winny kształtować każdy dzień
chrześcijanina. Trzeba się liczyć z przejściem do nowej rzeczywistości i nie
być zaskoczonym, że to może dokonać się w dniu dzisiejszym. Chrześcijanin to człowiek czuwający. Jezus upomina „mówię wszystkim: Czuwajcie!”.
Mocne ostrzeżenie Zbawiciela. Jak wiele od niego zależy! Umieć w każdej
chwili pożegnać doczesny świat i wejść z radością w nowy, to znak dojrzałości chrześcijanina.
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Karolina Kózkówna - Nie pozostawiła
wiele sentencji i myśli. O jej mądrości i świętości, świadczyło życie.
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PROGRAM PEREGRYNACJI RELIKWII
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNEJ
w parafii w Kolonowskiem
Niedziela 18.11.
7:30; 10:00; 18:00 - Msze św. niedzielne. Po każdej Mszy św. ucałowanie lub
dotknięcie relikwii bł. Karoliny.
16:00 - Oratorium dla bł. Jana Pawła II - w wykonaniu zespołu „Uśmiech”,
działającego przy MOK w Głubczycach. Muzyka Józef Kaniowski
19:00 - przeniesienie relikwii do kaplicy klasztoru
Przez cały dzień indywidualna modlitwa i czuwanie. Młodych, rodzin, starszych
za młode pokolenie.
Poniedziałek 19.11.
Możliwość indywidualnego czuwania w kaplicy sióstr.
15:00 - przeniesienie relikwii do kościoła. Koronka do Bożego Miłosierdzia,
Różaniec
16:00 - modlitwa indywidualna
17:00 - Msza św. i pożegnanie relikwii
Błogosławiono Karolino - wstawiaj się za nami!
——–—————————————–——————————––
Szlachetna paczka!
Drodzy mieszkańcy Kolonowskiego i okolic, wolontariusze i młodzież Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem organizują akcję pomocy społecznej mającą
na celu wsparcie rodzin najuboższych. Pomoc ta przybierze formę „szlachetnej
paczki" (składać się na nią mają produkty spożywcze i słodycze bądź odzież),
a obdarowany i darczyńca pozostaną anonimowi.
Co zrobić, by pomóc lub pomoc otrzymać?
Darczyńca zgłasza chęć udziału w akcji, podając swój nr telefonu i adres koordynatorowi. Potrzebujący dostarcza listę niezbędnych rzeczy i swój adres również tylko koordynatorowi.
Komu?Kiedy?
W każdy wtorek (27.11, 04.12, 11.12) godzinę przed wieczorną Mszą św.
w salce parafialnej, zgłoszenia przyjmować będzie p. Sabina Owsiak lub inna
wyznaczona osoba. Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie pod nr tel.
77 4611481 lub 501331367.
Szczegółowe informacje w gablotce i www.parafia-kolonowskie.pl
——–—————————————–——————————––
DFK Kolonowskie wspólnie z Parafialnym Caritas oraz UMiG Kolonowskie
zaprasza ponownie na bezpłatne szkolenie z cyklu „ZASADY UDZIELANIA I
POMOCY W RÓŻNYCH PRZYPADKACH”. Temat: Na przeziębienie, antybiotyk czy czarny bez. Szkolenie to kierowane jest dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się 25.11.2012 o godz. 16:00 w sali DFK na boisku
sportowym.

Dzisiaj XXXIII niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele naszej parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————
W poniedziałek pożegnanie relikwii bł. Karoliny. Zapraszamy na Mszę św. o 17:00, wszystkich, również dzieci i młodzież. O 18:00 (wyjątkowo nie w piątek) zapraszam na spotkanie: młodzież z 1 i 2
klasy gimnazjum do salki, 3 klasę do salki u sióstr.
——–—————————————–——————————––—––—————
We wtorek o godz. 17:00 Msza św. za żyjących i ++ członków Parafialnego Zespołu Caritas. Zespół
Caritas zaprasza czynnych członków oraz wspierających dzieło Caritas w naszej parafii na Mszę św.
oraz na spotkanie do salki.
——–—————————————–——————————––—––—————
W środę nie będzie Mszy św. szkolnej. O 17:45 spotkanie w salce rodziców dzieci I komunijnych.
——–—————————————–——————————––—––—————
W czwartek wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Organistom, scholi, orkiestrze
i chórowi składamy słowo Bóg zapłać za służbę dla naszej Parafii. Życzymy wielu łask Bożych
i satysfakcji w tej służbie.
——–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to XXXIV w roku liturgicznym. Uroczystość Chrystusa Króla. Kolekta na cele
naszej parafii. W Opolu czuwanie nadzwyczajnych szafarzy komunii św. Składamy naszym szafarzom
słowo Bóg zapłać za ich posługę w kościele oraz wśród chorych. Zachęcamy chorych do przyjmowania komunii św. w niedzielę.
——–—————————————–——————————––—––—————
I Niedziela Adwentu będzie w naszej parafii przeżywana jako Niedziela Dobrej Książki. Po każdej
Mszy św. w kościele Caritas będzie rozprowadzał świece wigilijne, pierniki oraz inne przedmioty.
Natomiast w sali Straży od 13:30 szkoła zaprasza na spotkanie z książką. Będzie poczęstunek, występy dzieci. Będzie „Wspólna Biesiada”. Od 13:30 w Chacie-Muzeum, będą prowadzone warsztaty.
Zapraszamy! Prośba naszego Caritas, do wszystkich chętnych o upieczenie pierników. Upieczone
pierniki przynieść do salki w piątek 30.11. przed Mszą o 16:30 (nie trzeba pakować).
——–—————————————–——————————––—––—————
W I Niedzielę Adwentu w Opolu w kościele seminaryjnym, o godz. 15:30 Modlitwa Ekumeniczna
Młodych.
——–—————————————–——————————––—––—————
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie będzie 28.11.2012 r. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu. Zapisy w zakrystii , koszt 12 zł. Wyjazd o 16:35.
W gablotce szczegóły spotkań młodych: w duchu wspólnoty Taize, Rzym 27.12 - 03.01. Światowe
Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, lipiec 2013 roku.
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary duchowe i materialne, grabienie liści. Naszemu Caritas za przygotowanie spotkania ze św. Marcinem. Wszystkim występującym i zaangażowanym. Dzieciom i dorosłym
za skorzystanie z zaproszenia. Ofiary z dnia św. Marcina to 915,10 zł (połowa zostaje przekazana na
fundusz misyjny sióstr karmelitanek, połowa na fundusz misjonarzy diecezji opolskiej). Ks. Joachim
przesyła pozdrowienia i podziękowania za przekazaną na cele Jego misji ofiarę (z niedzieli 21.10.).
——–—————————————–——————————––—––—————
W niedzielę 18.11. w sali na boisku odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Wędkarskiego.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Krystynie Zielińskiej, p. Konradowi Kozarskiemu i p. Elżbiecie Klyszcz, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marię Ebelt, Natalię Jarzombek, Teresę
Drzymała i Małgorzatę Trzasko. Bóg zapłać!

