Porządek Nabożeństw
Od 09.12. do 16.12.2012 r.
Niedziela 09.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + + Eltern Marianna u. Franciszek, ++ Schwiegereltern Paulina u. Paweł, drei
Schwager: Albert, Jan u. Franciszek, seine Ehefrau Gertruda, Tante Józefa, ++ Verwandtschaft beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + ojca Jana Wieczorek, ++ z rodzin Baron i Wieczorek
17:15 Nabożeństwo adwentowe
18:00 Za + męża Wilhelma z ok. urodzin
Poniedziałek 10.12.
17:00 Za + Ryszarda Czok w r. urodzin
Wtorek 11.12.
17:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
65 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
Środa 12.12.
17:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łask,i z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
urodzin
Czwartek 13.12. św. Łucji, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 Za + Reginę Kosytorz - zam. od 9 róży różańcowej
Piątek 14.12. św. Jana od Krzyża, doktora, prezbitera, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Do Bożej Op. Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą
opiekę i zdrowie w rodzinie z ok. 6o r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach córek
Sobota 15.12.
8:00 Za + męża i ojca Jerzego Włodarczyk, ++ brata Jerzego szwagra Józefa Ryncke, ++
z pokr. Włodarczyk, Strancik
——–—————————————–———————
16:00 chrzest: Michał Jakub Fuchs
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za podz. za otrzymane łaskim, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin
Niedziela 16.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + Bruder Richard, seine + Frau Hildegard
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Adama w 10 r. śmierci
17:15 Nabożeństwo adwentowe
18:00 Za + męża i ojca Karola oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

50(992) 09.12.2012 – 16.12.2012

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”
Czasami odnosi się wrażenie, że we współczesnym świecie głos Kościoła, to właśnie “głos wołającego na pustkowiu“, głos, którego nikt nie słucha, głos
a raczej krzyk rozpaczy i ostrzeżenia, który przez wielu jest lekceważony. Kościół stale i ustawicznie przypomina i nawołuje: “przygotujcie drogi dla Pana, prostujcie ścieżki waszego życia, czyńcie je przejrzystym
i klarownym, uczciwym i pełnym miłosierdzia“. A my,
pochłonięci doczesnymi sprawami i interesami, zanurzeni w codzienności po uszy, nie mamy nieraz czasu
lub sił, aby się w to wołanie Kościoła wsłuchać, aby go z refleksją przyjąć
i przemyśleć. Albo jeszcze częściej, słysząc i rozumiejąc to nawoływanie,
odrzucamy je jako niemodne, przestarzałe, konserwatywne, średniowieczne, klerykalne czy nieżyciowe.
Takie Janowe nawoływanie: “prostujcie ścieżki waszego życia“, jest
zawsze wymagające, zawsze stwarza sytuację napięcia, konieczność rewizji
życia, czasami niewygodnie uwiera i staje się jak kolec, który wbił się
w palec i dokucza swoją uciążliwą obecnością. Najlepiej więc nie zwracać
na to nawoływanie uwagi, najlepiej przechodzić obok obojętnie, z uśmieszkiem lekceważenia i pobłażania. Tylko, że problem pozostaje, moje życie
nadal czeka na zmianę, na odrodzenie, na nawrócenie. Nadal mam jednak
coś do naprawienia, nadal parę spraw w moim życiu domaga się wyprostowania.
A Pan kiedyś przyjdzie. Nie w słodkim bożonarodzeniowym obrazku,
ale rzeczywiście i z mocą. A moje drogi nie są nadal proste i ścieżki mojego
życia nadal pogmatwane.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Bosko: Kto chce owocnie pracować, musi mieć miłość w sercu i praktykować cierpliwość w działaniu.
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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 Prudniku-Lesie.
- Credo, wyznajemy podczas każdej Mszy św. niedzielnej i w uroczystości. Rok
Wiary to okazja, aby wyznanie wiary było modlitwą odmawianą, jak najczęściej
w rodzinach i indywidualnie.
——–—————————————–——————————––—––—————
Zysk z organizowanych dożynek wyniósł 3.430 zł. Zysk szkoły z organizowanego,
tydzień temu kiermaszu wyniósł, 877 zł. Razem daje to sumę 4.307 zł. Jest to wkład
własny w dzieło, które powstanie, z przeznaczeniem dla dzieci. Jeśli koszt druku
książki „Camino”, zostanie spłacony, to ewentualny zysk, zostanie przekazany również na ten cel.
——–—————————————–——————————––—––—————
Opowiadanie:
Rodzice bardzo się trapili z powodu swojego jedynaka, który wiódł dość hulaszcze życie w dużym mieście. Wiedzieli, że bardzo rozpuszczali swoje dziecko i że
częściowo przyczynili się do sytuacji, na którą się teraz uskarżali. Nic więc dziwnego, że syn był głuchy na wszystkie ich upomnienia. „Żyję i chcę mieć coś od życia”,
to była jego dewiza. Nic go nie obchodziło, że swój pełen ekscesów żywot wiedzie
kosztem rodziców i powoli także ich naraża na niebezpieczeństwo. Zatem któregoś
dnia ojciec naradził się ze swoim starszym bratem. Jesteś przecież chrzestnym naszego syna. Wiemy, że trzeba nam było wychowywać go bardziej surowo, i ogromnie nas boli, że zawsze byliśmy tak ustępliwi, a teraz syn nie chce nas słuchać. Żadne napomnienia ani krzyki nie pomagają. Ciebie zawsze bardzo lubił. Ty z pewnością miałbyś na niego pewien wpływ. Czy nie spróbowałbyś skłonić go do zawrócenia z tej drogi, zanim siebie i nas wpędzi w nieszczęście? Nie prosiłbym cię o to,
gdybym znał jeszcze jakieś inne wyjście. Tak więc chrzestny udał się w daleką drogę, by odwiedzić swojego bratanka, którego nie widział wiele lat. Na twarzy niegdyś
przystojnego i postawnego młodego człowieka wypisane były wyraźnie oznaki jego
hulaszczego życia. Jednak wujek nie powiedział o tym ani słowa. Miast tego mówili
o tym i o tamtym, o radości ze spotkania, warunkach studiów w obcym mieście,
i bratanek najwyraźniej starał się przypodobać swojemu ulubionemu wujkowi. Kiedy następnego ranka wujek miał wyjechać, jego ręce zdawały się drżeć, a plecy sprawiać mu dotkliwy ból. Powoli się starzeję. Najmniejszy wysiłek daje mi się niemile
we znaki. Czy mógłbyś mi pomóc zawiązać buty? Bratanek z ochotą służył mu swoją pomocą. Widzisz, z każdym dniem człowiek staje się starszy i słabszy. Dlatego
zwracaj na siebie uwagę, żebyś mógł długo cieszyć się życiem. Tymi słowami wujek
się pożegnał. Z jego ust nie wymknęła się nawet najmniejsza nagana czy zarzut.
A jednak od tego dnia bratanek zmienił swój tryb życia.

Dziś II Niedziela Adwentu. Tematem rozważania będzie Credo. Nabożeństwo adwentowe o 17:15.
Kolekta na potrzeby naszej parafii. Po Mszach uczennice z Gimnazjum w Kolonowskiem organizują zbiórkę pieniędzy na potrzeby podopiecznych z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.
——–—————————————–——————————––—––—————
Od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 RORATY. Zapraszamy!
——–—————————————–——————————––—––—————
W środę po Roratach w salce spotkanie I i II klasy gimnazjum (2 cz. filmu). W salce sióstr spotkanie III klasy gimnazjum.
——–—————————————–——————————––—––—————
W piątek o 18:00 zapraszam na drugie spotkanie w Roku Wiary z cyklu Krąg Biblijny.
——–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to III Adwentu. Kolekta na potrzeby naszej parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————
Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św. W sobotę od 16:15 do 17:30.
——–—————————————–——————————––—––—————
Zapraszam na Adwentowe Spotkania na plebanii o godz. 18:15:
- poniedziałek - szafarzy komunii i bractwo św. Józefa
- wtorek - lektorów
- czwartek - kierowców
- niedziela (16.12) godz. 16:00 - ministrantów i kandydatów
- w przyszły poniedziałek (17.12) - PRD
——–—————————————–——————————––—––—————
W zakrystii i kancelarii do nabycia książka: „CAMINO. Śladami Świętego Jakuba” - autorem
jest ks. Piotr Bekierz. Książkę można nabyć dla siebie lub jako prezent świąteczny dla Kogoś.
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny (jest „coś’ o naszej parafii), Weite Welt, Stadt Gottes, Pico
——–—————————————–——————————––—––—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Wilhelma Szampera, l. 72. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! ++
——–—————————————–——————————––—––—————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Niedźwiedź, zam. Kolonowskie i Krzysztof Miemiec, zam. Kolonowskie (zap. I).
——–—————————————–——————————––—––—————
W zakrystii do nabycia opłatki i świece dzieła Caritas.
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: wszystkim, którzy zaangażowali się i organizowali Spotkanie Adwentowe w ubiegłą
niedzielę. Za wykonaną każdą pracę. Wszystkim, którzy uczestniczyli i wsparli różne dzieła,
szczególnie Caritas.
——–—————————————–——————————––—––—————
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie adwentowe, dnia
16.12.2012 o godz. 15:00 do dużej sali na boisku sportowym.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Tadeuszowi Osińskiemu i p. Adelajdzie Budnik, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Izabelę Ebelt i Monikę Puzik oraz z ul.
Szkolnej: Beatę Ściupider i Barbarę Bieniek. Bóg zapłać!

