Porządek Nabożeństw
od 25.11.2012 do 02.12.2012 r.
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
Poniedziałek 26.11.
7:00 W pewnej int.
Wtorek 27.11.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. i prośbą o opiekę, łaski Ducha św. i zdrowie dla
Adelajdy Świerc z ok. 75 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
Środa 28.11.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. urodzin
Czwartek 29.11.
17:00 Za + żonę i matkę Gizelę Pocześniok w 4 r. śmierci oraz ++ pokr.
Piątek 30.11. św. Andrzeja, Apostoła, św.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + Hildegard Parzych w 1 r. śmierci
Sobota 01.12. I sobota
8:00 ……………………………………….
—————————–—————————
17:00 Nabożeństwo maryjne
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, ++ brata Piotra, teściów, pokr. i dusze opuszczone
Niedziela 02.12. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Gertruda zum zweiten Todestag, ++ Vater Wilhelm, Großeltern Teofil
u. Karolina, Wilhelm u. Rozalia, Taufpatin Anna, Onkel Józef, u alle ++ aus der Familie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc, ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, teściów Franciszka i Jana Świerc, kuzynkę Hildegardę, syna Piotra, ciocię Franciszkę, wujka i dusze
opuszczone
17:15 Nabożeństwo adwentowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Św. dla syna z ok. 18 r.
urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”
Kościół na zakończenie roku liturgicznego
wzywa nas do uczczenia Jezusa Chrystusa jako
Króla Wszechświata i zaprasza wraz z Nim na
dziedziniec Piłata, byśmy wsłuchiwali się w Jego wezwanie do dawania świadectwa prawdzie.
Dawanie świadectwa prawdzie jest celem
życia każdego chrześcijanina. Celem niełatwym,
zwłaszcza dziś, gdy coraz trudniej odróżniać
prawdę od kłamstwa, gdy przychodzi nam żyć
w czasach, o których powiedział współczesny
poeta, że „nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy”. Doświadczamy tego
na co dzień w życiu osobistym, zawodowym, a często także w życiu społecznym i politycznym.
Tym bardziej wymowne i aktualne staje się wołanie Chrystusa, Króla
Wszechświata, wołanie o odwagę życia w prawdzie, choćby miała ona
wiele kosztować. Za prawdę bowiem czasem się płaci: goryczą poniesionej
porażki, wstydem przyznania się do winy, pokornym przyjęciem kary i trudem dźwigania odpowiedzialności za swoje, nieraz mało odpowiedzialne
czyny. Ale tej ceny warte jest Królestwo Boże, tej ceny warta jest wieczność pod pełną miłości władzą Chrystusa Króla.
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Drżę na myśl o czekającym
mnie sądzie Pana, ale gdy potem pytam, co mógłbym czynić, aby
bardziej podobać się Panu i aby być świętym, nie słyszę innej odpowiedzi niż ta: Bądź dalej posłuszny tak jak dotąd. Czyń, dzień po
dniu, rzeczy zwykłe bez niepokoju i dziwactw, lecz z dbałością
o większy zapał i doskonałość.
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CAMINO
Tak to się zaczęło… Herod (potomek tego z czasów Jezusa) zaniepokojony sukcesami Jakuba Apostoła, w krzewieniu chrześcijaństwa, kazał apostołowi ściąć głowę.
Jego uczniowie wykradli ciało, wsiedli na statek, postanowili nie sterować, lecz powierzyć się Opatrzności Bożej. Wylądowali w Galicji (obecnie prowincja Hiszpanii), w której Apostoł nauczał, zanim powrócił do Palestyny. Tam położyli ciało na
głazie, który uformował się w sarkofag. Zwrócili się do panującej tam królowej Lupy o woły do przeciągnięcia sarkofagu na cmentarz. Ta, z nienawiści do chrześcijaństwa, dała im najdziksze byki. Które przy sarkofagu stały się łagodne jak baranki. To
sprawiło, że królowa Lupa nawróciła się. Był to rok 44. Potem na osiem wieków
grób Apostoła popadł w zapomnienie. W 813 roku pustelnik Pelayo miał widzenie
gwiazdy świecącej nad polem. W miejscu, które wskazał znaleziono szczątki św.
Jakuba. Wybudowano katedrę. Miejsce nazwano Campus Stellae – Gwiezdne Pole.
Santiago de Compostela – święty Jakub z Gwiezdnego Pola. Natychmiast do tego
miejsca zaczęto z różnych zakątków świata, pielgrzymować. Tak to się zaczęło
i …trwa do dziś.
Od 11 października 2012 roku do 24 listopada 2013 roku trwa w Kościele ROK
WIARY. Jedną z form przeżycia religijnie, tego świętego czasu, którą proponuje
Ojciec św. Benedykt XVI oraz ksiądz biskup Andrzej Czaja, jest pielgrzymowanie.
Zachętą do podjęcia pielgrzymki - Jakiejkolwiek, Gdziekolwiek - niech będzie
książka, składająca się z 13 części (+ zakładka) pt.: „CAMINO. Śladami Świętego
Jakuba” - autorem jest ks. Piotr Bekierz.
Książkę można zakupić - dla siebie. Książkę można zakupić - jako prezent świąteczny, dla bliskich.
Do nabycia w zakrystii!
——–—————————————–——————————––
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 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 dokonać telefonicznie pod nr tel. 77 4611481 lub 501331367. Szczegółowe informacje w gablotce i na www.parafia-kolonowskie.pl
——–—————————————–——————————––
W Roku Wiary w Adwencie tematy niedzielnych kazań: I niedziela Adwentu - Życie
jest pielgrzymką, II niedziela Adwentu - Credo, III niedziela Adwentu - Świętowanie
Dnia Pańskiego i IV niedziela Adwentu - Rodzina, Kościół domowy.

Dziś Niedziela Chrystusa Króla. O 17:15 nabożeństwo do Chrystusa Króla. Kolekta na cele parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy szkolnej w salce sióstr spotkanie dla chętnych,
którzy w tym roku pragną być kolędnikami misyjnymi. Gorąco zachęcamy i zapraszamy!
——–—————————————–——————————––—––—————

I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. O 16:15 nauka przedchrzcielna.
——–—————————————–——————————––—––—————

Przyszła niedziela (02.12.) to I Adwentu. W naszej parafii przeżywana jako Niedziela Dobrej
Książki. Po każdej Mszy św. w kościele Caritas będzie rozprowadzał świece wigilijne, pierniki
oraz inne przedmioty. Od godz. 15:00 w sali OSP Kolonowskie: sprzedaż książek, sprzedaż
ręcznie wykonanych ozdób światecznych, kartek etc, występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Kolonowskiem, kawa i ciasto i wspólne śpiewanie. Obok straży
minijarmark bożonarodzeniowy: grzaniec, ozdoby świąteczne i lokalne art. spożywcze.
W Chacie: pieczenie chleba, warsztaty bożonarodzeniowe (m. in. zdobienie bombek; robienie
skarpet na drutach; ozdoby z masy solnej), wspólne strojenie choinki przed chatą i śląski kataryniarz.
Prośba naszego Caritas, do wszystkich chętnych o upieczenie pierników. Pierniki można przynieść do salki w piątek 30.11. przed Mszą 16:30 (nie trzeba pakować).
W kościele seminaryjnym w Opolu o 15:30 Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Kolekta na cele
kurii i diecezji (szczególnie na rozbudowę szkół katolickich działających w Nysie, po wykupieniu od starostwa nyskiego budynku szpitala).
——–—————————————–——————————––—––—————

W sobotę o 9:00 spotkanie dla kandydatów na ministrantów. O 9:30 ważne spotkanie dla ministrantów i Marianek.
——–—————————————–——————————––—––—————

Bóg zapłać! za Waszą obecność przy relikwiach bł. Karoliny, za modlitwy i ubogacenie wzajemne. Podziękowanie wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia zespołu „Uśmiech” i przyszli
na koncert. Zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania. Paniom za pracę przy grabieniu liści.
Za wydanie pozwolenia na ścięcie 2 drzew, za ich wycinkę. Różom różańcowym i naszemu
Caritas za ufundowanie nowych chodników na ołtarz.
——–—————————————–——————————––—––—————

W ubiegłą niedzielę ofiara złożone na kolektę wyniosła: 3.231 zł oraz 10,80 €.
——–—————————————–——————————––—––—————

Modlitwie różańcowej od 02.12. przewodniczy Róża 9 pani Marii Kruk (cd. za tydzień)
——–—————————————–——————————––—––—————

Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—————————————–——————————––—––—————

Z powodu wyjazdu na rekolekcje kapłańskie kancelaria będzie czynna tylko w piątek po wieczornej oraz w sobotę po rannej i wieczornej Mszy św.
——–—————————————–——————————––—––—————

DFK, Caritas oraz UMiG zapraszają na bezpłatne szkolenie z cyklu „ZASADY UDZIELANIA
I POMOCY W RÓŻNYCH PRZYPADKACH”. Temat: Na przeziębienie, antybiotyk czy czarny
bez. Spotkanie odbędzie się 25.11.2012 o godz. 16:00 w sali DFK na boisku sportowym.
——–—————————————–——————————––—––—————

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Adelajdzie Świerc, p. Tadeuszowi
Lewandowskiemu, 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. 1 Maja: Agnieszkę Wilimczyk, Małgorzatę
Michalak, Dominikę Buraczyńską i Małgorzatę Zielińską. Bóg zapłać!
Chryste Króluj, Chryste Zwyciężaj!

