Porządek Nabożeństw
Od 16.12. do 23.12.2012 r.
Niedziela 16.12. III Adwentu, Gaudete
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 + męża oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 17.12.
17:00 1. Za ++ rodziców Łucję i Antoniego Sowicz, męża Henryka, teściów Marię i Franciszka,
dziadka oraz ++ z pokr.
2. O Bożą opiekę, wst. NMP o zdrowie dla dziadka
Wtorek 18.12.
17:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin
Środa 19.12.
17:00 1. Za + żonę i matkę Jadwigę Mocny, ++ rodziców Augustyna i Dominika Maleska, Wiktorię
i Pawła Mocny, 4 braci, ++ z pokr. Mocny i Maleska
2. Z podz. za dar duchowego i modlitewnego czuwania adwentowego w Winowie i Jemielnicy
Czwartek 20.12.
17:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. 40 r. ślubu Heleny i Krzysztofa Mańka oraz o Boże bł. w rodzinie córki
Piątek
14:00
16:30
17:00

21.12.
W int. wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców dzieł naszego Caritas
Różaniec za młode pokolenie
1. Za + ojca Franza Smieszkol w r. śmierci, ++ matkę Rose, wujka ks. Jerzego Obst, ++z pokr.
2. Za + Teresę Głąbik - zam. od sąsiadów

Sobota 22.12.
8:00 Za + Rozalię Luczyk 1 r. śmierci ++ rodziców i rodzeństwo
16:00 chrzest: Xavier Martin Bednorz
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratanka Joachima,
Marię i Helenę oraz ++ z pokr.
Niedziela 23.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann u. Vater Wiktor, ++ Eltern u. Verwandschaft beiderseitz
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 1. Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz o bł. Boże dla syna
2. Za + ojca Jana, ++ teścia Józefa, ciocię Mariannę, Janinę i Mariana oraz ++ z rodziny
17:15 Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem stajenek i figurek
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM o dary Ducha Św. z ok. 18 r. urodzin dla córki Anny

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

51(993) 16.12.2012 – 23.12.2012
„Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma;
a kto ma żywność niech tak samo czyni”
Razem z tłumem zgromadzonym
wokół Jana Chrzciciela pytamy: „Cóż mamy
czynić?”, aby dobrze przygotować się na
przyjście Pana. Tym bardziej, że niewiele
już czasu zostało na adwentową refleksję
nad przemianą życia i decyzję o sprowadzeniu go na właściwe, Boże tory. Z pomocą
przychodzi nam prorok Jan, którego
nauczanie jest klarowne i ponadczasowo
jasne.
Kto ma za dużo niech się podzieli, kto sprawuje jakikolwiek
urząd niech go nie nadużywa, kto jest żołnierzem niech będzie ludzki
w swoim zawodzie i niech się nie znęca nad nikim. Cóż więcej dodać
do tego nawoływania? Co się zmieniło od czasów Jana? Bogaci nieraz
stają się coraz bogatsi a przy okazji coraz bardziej zachłanni i chciwi,
urzędnicy coraz bardziej aroganccy, żołnierze coraz bardziej bestialscy, kłamcy coraz bardziej bezczelni, złodzieje coraz bardziej nienasyceni Gdyby Św. Jan Chrzciciel stanął między nami dzisiaj, czyż nie
powtórzyłby tych samych słów co 2000 lat temu? I nie upominałby
już jedynie wymienionych wyżej adresatów, ale każdego z nas, wskazując nam konkretne sposoby prostowania dróg dla Pana: hojność
serca, miłosierna pokora i ofiarna służba wobec bliźnich.
A my skłonni jesteśmy stale dopytywać się: "Co mamy czynić?"
i oczekujemy na jakieś nadzwyczajne, najlepiej nam wygodne, wskazówki i instrukcje. Po co? Czegóż nam więcej potrzeba do życia uczciwego niż realizacji prostych i jasnych słów św. Jana.
SENTENCJA TYGODNIA: z piosenki na Roraty: Kto patrzy na nich
z boku może być w lekkim szoku. To niepojęte dla świata życie Bożego
wariata. Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.

51/2012

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.
- 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.
- Dzień Pański, szanujemy i czcimy przez udział w Mszy św. Rodzinne spotkania,
powstrzymanie się od prac nie koniecznych. Nie robienie zakupów.
Do piątku można z tyłu kościoła wrzucić karteczkę „Nie robię zakupów w niedzielę”.
——–—————————————–——————————––—––—————

Droga:
Białe płatki delikatnie spadają na ziemię, wokół migocą świąteczne światełka, mróz
szczypie nieco w policzki, a pod nogami śnieg skrzypi jak najpiękniejsza muzyka...
To radosny czas oczekiwania. Czas, który pamięta każdy z nas już od dzieciństwa
i z jakimś nieopisanym ciepłem w sercu wspomina dźwięk dzwonów wzywający na
roraty o 6 rano i latarenki niesione przez dzieci, które niczym świetliki migotały
delikatnie i zmierzały w kierunku skąd dobiegał ten dźwięk . Nikt się nie skarżył, że
ciemno, że śnieg, że mroźno, że za wcześnie… „Gotujcie drogę Panu...” Dziś bardziej zabiegani niż kiedyś, ale w sumie niby dlaczego? Przecież wszystkie te urządzenia: komórki, komputery, internet, szybkie samochody mają sprawiać, żebyśmy tego
czasu mieli więcej. Jest inaczej – na wszystko ciągle go brakuje. Ile zostaje dla Pana
Boga? Czy zostaje? Każdego dnia idąc do pracy przechodzę obok domu pewnej staruszki. Mieszka sama, ktoś ją czasem odwiedza. Widzę jej maleńką postać przy oknie,
patrzy na ten swój skrawek świata. Spod zaśnieżonej czapy posyłam jej ciepły
uśmiech. Nie jestem pewna czy dostrzega. I tak dzień pod dniu zerkam w jej okno,
pozdrawiam. Teraz już wyraźnie odpowiada, uśmiecha się. Dzień jakby od razu
cieplejszy. Niepokoję się kiedy nie widzę jej w okienku. Pojawia się znowu oddycham z ulgą. Święta. Uspakaja mnie widok zaparkowanych pod domem samochodów. Pewnie spędzi je z rodziną. Święta mijają, jest czas kolędy. Zima nie odpuszcza. Wracam z pracy, buty grzęzną w głębokim śniegu, prawie ciemno. Znów mijam
domek i ze zdziwieniem zauważam, że ścieżka do domu pięknie odśnieżona, a na
końcu tego śnieżnego tunelu... maleńka postać wkłada wszystkie swoje siły i chyba
całe serce w tę czynność. Nie zastanawiając się ani przez chwilę przejmuję od starowinki łopatę i kończę już za nią, choć tak naprawdę niewiele jest do zrobienia. Dopytuję dlaczego sama odśnieża, że już chyba sił nie tyle, że zimno. „A bo dziś ksiądz
z kolędą do mnie przychodzi! -odpowiada radośnie-Nie godzi się, żeby w zaspach
szedł, bo to jakby sam Pan Jezus do mnie z błogosławieństwem przychodził...” Odchodząc, zastanawiam się ile drobnych kroczków musiała postawić staruszka, jak długo
przerzucać śnieg, by przygotować tak pięknie tę drogę. Bo ta do serca już dawno
„odśnieżona”. „Gotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego....”

Dziś III niedziela Adwentu. Tematem rozważania będzie: Niedziela – Dzień Pański. Nabożeństwo
adwentowe o 17:15. Kolekta na potrzeby naszej parafii. O 16:00 w salce spotkanie ministrantów
i kandydatów.
——–—————————————–——————————––—––—————
Od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 ostatni tydzień RORAT. Zapraszamy!
——–—————————————–——————————––—––—————
W piątek parafialny Caritas wraz z OPS w Kolonowskiem zaprasza na Spotkanie Wigilijne.
O 14:00 Msza św. Po Mszy spotkanie w salce, ZAPRASZAMY! W tym dniu ostatnie Roraty 2012
roku. O 19:00 zapraszamy dziewczyny na Czuwanie Modlitewne do klasztoru sióstr.
——–—————————————–——————————––—––—————
W sobotę od 8:30 odwiedziny chorych z komunią św. Jeden ksiądz odwiedzi ulice: Opolską,
Leśną, Prostą, Haraszowskie, Pluderską, drugi ksiądz pozostałe ulice. Nabożeństwo Maryjne
o 17:30.
——–—————————————–——————————––—––—————
Przyszła niedziela to IV Adwentu. Kolekta na potrzeby naszej parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————
Sakrament pokuty: poniedziałek: 15:00 - 17:00 (szkoła podstawowa i gimnazjum)
środa i czwartek: 15:30 - 17:00, piątek: 16:00 - 17:00 i 18:00 -19:00, sobota: 8:00 - 10:00
i 15:00 - 18:00, niedziela: pół godziny przed Mszą św. oraz 16:00 - 18:00. Nie odkładajmy sakramentu pokuty na dzień Wigilii.
——–—————————————–——————————––—––—————
Zapraszam na Adwentowe Spotkanie PRD, w poniedziałek na plebanii o godz. 18:15.
——–—————————————–——————————––—––—————
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 też, opłatki i świece dzieła Caritas.
——–—————————————–——————————––—––—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Stadt Gottes, Pico
——–—————————————–——————————––—––—————
Ofiara w dniu 08.12. na pomoc dla Kościoła na wschodzie wyniosła 330 zł. Bóg zapłać!
——–—————————————–——————————––—––—————
Uczennice Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem dziękują za ofiarność parafian z Kolonowskiego. Podczas zbiórki udało się zebrać 997,91 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby
dzieci z Domowego Hospicjum dla dzieci w Opolu.
——–—————————————–——————————––—––—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Anny Rok, l. 91. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! ++
——–—————————————–——————————––—––—————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Niedźwiedź, zam. Kolonowskie
i Krzysztof Miemiec, zam. Kolonowskie (zap. III).
——–—————————————–——————————––—––—————
Bóg zapłać: za wszelkie ofiary, dobro, życzliwość, wykonywane prace.
——–—————————————–——————————––—––—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Adelajdzie Grabinskiej składamy jak
najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolna: Marzenę Jezierny, Ewę Lenart, Urszulę
Knol oraz Barbarę Głąbik Bóg zapłać!
——–—————————————–——————————––—––—————
W dzień Wigilii będzie Msza św. (Pasterka) również o godz. 16:00, dla dzieci, osób starszych,
które nie mogą przyjść o północy.
Błogosławionego czasu III tygodnia Adwentu - życzę

