Porządek Nabożeństw
Od 02.12. do 09.12.2012 r.
Niedziela 02.12. I Niedziela 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

Poniedziałek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, wsp.
17:00 Za + męża i ojca Piotra Lempa w 3 r. śmierci, za ++ rodziców Martę i Franciszka Renk, Annę
i Józefa Lempa, Hildegardę i Franciszka Machula, brata Henryka, siostrę Elżbietę, ++ pokr. z obu
stron
Wtorek 04.12. św. Barbary, dziewicy, wsp.
17:00 1. W int. członków Rodziny Kolpinga o łaski opiekę i Boże bł.
2. Za + męża Ernesta Czudaj, ++ matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana oraz ++ z pokr.
Środa 05.12.
17:00 Za + męża, ojca i dziadka Józefa w r. śmierci, ++ rodziców, teściów, 2 szwagrów, ++ z pokr.
i dusze opuszczone
I Czwartek 06.12. św. Mikołaja, biskupa, wsp.
16:00 Godzina święta
17:00 1. Za + ojca Wilhelma w r. śmierci, ++ matkę Adelajdę, ++ z pokr. Szaton, Czok
2. Za ++ rodziców Różę i Franciszka, + teścia Władysława oraz ++ z pokr.
I Piątek 07.12.
7:00 Für Kranke u. Leidende aus unserer Pfarrgemeinde
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża i ojca Jana w r. śmierci, ++ rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry
Stefanię, Hildegardę, braci Wilhelma, Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, ++ pokr.
z obu stron.
18:30 ………………………………………. ( Msza dla młodzieży)
Sobota 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, ur.
9:00 Za ++ i żyjących Róż różańcowych

——–—————————————–——————————––—––—————
17:30
18:00

Nabożeństwo Maryjne
Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.. zdrowie
z ok 75. r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci

Niedziela 02.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 …………………………………………………
17:15 Nabożeństwo adwentowe
18:00 Za + męża Wilhelma z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

49(991) 02.12.2012 – 09.12.2012

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”
Dziś rozpoczynamy kolejny adwent, czas
przygotowania na spotkanie z Chrystusem. Wielu
ludziom kojarzy się on wyłącznie z przygotowaniem
do Świąt Bożego Narodzenia. Nasze skojarzenia potwierdzają zresztą
medialne reklamy, wystrój supermarketów i bazarów, które dźwiękiem kolęd i migotaniem lampek choinkowych ogłaszają święta
nawet na długo przed adwentem. To prawda, że oczekiwanie adwentowe to oczekiwanie na obchód pamiątki przyjścia Chrystusa na
ziemię w ludzkiej postaci, przyjście, które miało już miejsce w historii. Ale adwent ma jeszcze inny wymiar. Świadczy o nim myśl przewodnia sprawowanych liturgii i czytanego Bożego Słowa w pierwszej,
dłuższej zresztą, części adwentu. Myśl ta kieruje naszą uwagę na
konieczność przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów, przyjście, którego z nadzieją oczekujemy. Doskonale
przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia: „„Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli (…) stanąć przed
Synem Człowieczym”
Adwentem rozpoczynamy też nowy rok kościelny, który w Polsce przeżywać będziemy duszpastersko pod hasłem: „Być solą ziemi”.
Niech adwent, będący z natury czasem radosnej refleksji i wyciszenia
serca, skłoni nas do postawienia sobie pytania: Jakim jestem świadkiem wiary w mojej rodzinie i środowisku, w którym żyję? Czy jestem
dla nich solą, która nadaje smak, konserwuje, uszlachetnia? Niech
Maryja oczekująca w adwencie narodzenia Jezusa będzie dla nas
Nauczycielką odważnego dawanie świadectwa o Chrystusie wobec
świata…
SENTENCJA TYGODNIA: Św. Teresa z Lisieux: Nasz Pan nigdy
nie żąda od nas ofiar większych niż nasze siły.

49/2012

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty
chrześcijańskie, z wielkodusznością i miłością.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija
się na obliczu jego Kościoła.
——–—————————————–——————————––—––—————
W grudniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.12. Róża 9
p. Maria Kruk
09.12. Róża 10
p. Rosilda Pawlik
16.12. Róża 11
p. Krystyna Swoboda
23.12. Róża 12
p. Manfred Ullman
25.12. Róża 1
p. Teresa Obst
26.12. Róża 2
p. Anna Bock
30.12. Róża 3
p. Inga Muc
——–—————————————–——————————––—––—————
Rok Wiary:
Odpusty, można uzyskać w następujące dni: 11 lutego, 01 maja, 21 i 28 czerwca, 20 i 26
lipca, 17 i 26 sierpnia, 1 września, 16 października.
Odpusty, można uzyskać w następujących kościołach: seminaryjnym i katedralnym
w Opolu, bazylice w Nysie, bazylice na Górze św. Anny, kaplicy w Kamieniu Śl.,
kościołach MB w Raciborzu, Bożego Ciała w Oleśnie, MBWW w Kluczborku,
św. Zygmunta i Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu, Narodzenia NMP w Głubczycach, Bożego Ciała w Strzelcach Op., św. Franciszka w Głogówku i św. Józefa w PrudnikuLesie.
——–—————————————–——————————––—––—————
Dziś I Niedziela Adwentu. O 17:15 Nabożeństwo adwentowe na którym błogosławieństwo wianków, opłatków i świec. 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.
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).

Od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 RORATY. Zapraszamy wszystkich, dzieci,
młodzież i dorosłych.
——–—————————————–——————————––—––—————
I czwartek miesiąca. Godzina święta o 17:00.
——–—————————————–——————————––—––—————
I piątek miesiąca. O 7:00 Msza św. z modlitwą do NSPJ. Od 8:00 odwiedziny chorych
z komunią świętą. Ulice Haraszowskie i Pluderska odwiedzimy w sobotę od 10:00. O 18:30 Msza
św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. Będzie to Msza z Wigilii Uroczystości Niepokalanego
Poczęcia NMP.
——–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. o 9:00. Wieczorna będzie już
z II niedzieli Adwentu. Nabożeństwo maryjne o 17:30. Podczas Mszy o 9:00 wręczenie medalików
kandydatom do I komunii św. Kolekta w tym dniu na potrzeby Kościoła na wschodzie.
——–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to II Adwentu. Kolekta na potrzeby naszej parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————
W środę o 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii św.
——–—————————————–——————————––—––—————
W piątek w Winowie, Adwentowe czuwanie, dla wszystkich. Początek o godz. 19:00.
——–—————————————–——————————––—––—————
W zakrystii i kancelarii do nabycia książka „CAMINO. Śladami Świętego Jakuba” autorem jest ks. Piotr Bekierz.
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——–—————————————–——————————––—––—————
Uczennice z Gimnazjum w Kolonowskiem organizują zbiórkę pieniędzy na potrzeby podopiecznych z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Zbiórka odbędzie się po niedzielnych mszach
świętych 9 grudnia 2012 r. Akcja prowadzona jest w ramach projektu edukacyjnego "Śpieszmy się
kochać ludzi, tak szybko odchodzą". Projekt ma na celu wszelaką pomoc dzieciom śmiertelnie chorym i ich rodzinom.
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać wszystkim troszczącym się za naszą parafialną Bibliotekę. Zapraszamy do niej w każdą
niedzielę po Mszy św. o 10:00.
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać za wykonanie adwentowego wieńca i dekoracji adwentowej w kościele.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Świerc i p. Alfredowi Muc,
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul.1 Maja: Cecylię Koj, Dorotę Dawidowicz,
Edytę Fuchs oraz Beatę Kisiel. Bóg zapłać!
Owocnego przeżycia Adwentu w rodzinach - życzę!

