Porządek Nabożeństw
od 10.11. do 17.11.2013 r.
Niedziela 10.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst NSM o opiekę, łaski i zdrowie dla żyjących członków Klubu Seniora
oraz za ++ członków
17:15 Różaniec za ++
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie z ok. 50 r. urodzin Joachima Student oraz 20 r. urodzin syna Mateusza
Poniedziałek 11.11. św. Marcina, biskupa, wsp.
8:00 Za + męża Eryka Walaszek, ++ jego rodziców Jana, Gertrud, o. Krystiana, 2 szwagrów, ++
z pokr. Walaszek, Szaton
Wtorek 12.11. św. Jozafata, biskupa i męczennika, wsp.
17:00 Za + męża Wilhelma, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków i krewnych
Środa 13.11. św. pierwszych męczenników Polski, wsp.
17:00 Za + matkę Krystynę w 30 r. śmierci, ++ ojca Ernesta, brata Norberta, ++ z pokr. Kampa,
Krupka, Lebioda
Czwartek 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp.
13:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. NSM i św. o. Pio z podz. za wszystkie otrzymane łaski,
dobrodziejstwa i siły z ok. 80 r. urodzin Adelajdy oraz o Bożą opiekę dla dzieci i ich rodzin
16:45 Koronka
17:00 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin oraz + matkę Elżbietę
Piątek 15.11.
16:30 Różaniec młode pokolenie
17:00 Za + męża i ojca Gerharda Steinert, + matkę Marię Kopyto w r. ich urodzin, ++ ojca Józefa
Kopyto, teściów Paulinę i Józefa Steinert, szwagrów Ernesta, Teodora, Józefa, szwagierkę
Reginę Kosytorz oraz ++ z pokr. Steinert i Kopyto
Sobota 16.11. Rocznica pośw. Katedry w Opolu
8:00 Za + Elżbietę Knol w miesiąc po śmierci oraz w r. jej urodzin
16:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. 60 r. urodzin
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. za wst NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok.
50 r. ślubu
Niedziela 17.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………….
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie z ok.. 45 r. ślubu oraz
o bł. Boże w rodzinach dzieci z wnukami
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Po Zmartwychwstaniu
„Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz
ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie
będą, ani za mąż wychodzić”. Ilu małżonków może powiedzieć, że są dla siebie stworzeni? Wygląda na to, że
Bóg zechciał z ich serc ułożyć przepiękne puzzle miłości i w wielu sytuacjach się dopełniają. Najskrytszy niepokój związany z kobiecym pytaniem: „Czy jestem
piękna?” i męskim: „Czy potrafię walczyć?” znajduje
uspokojenie w miłości, którą Bóg uhonorował osobnym sakramentem.
W ten sposób małżeństwo pnie się wysoko w hierarchii wartości plasując się
zaraz za Bogiem, a nawet w oczach ludzi niejednokrotnie Go wyprzedza!
„Ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”. Jezus burzy skrzętnie poukładaną wizję relacji. Przyjdzie czas, że wasza przysięga przestanie się liczyć. Przestaniesz zabiegać o dobro współmałżonka. Czy powinniśmy traktować poważnie Słowa Chrystusa? Jak On może podważać coś, co wyrasta
z głębi ludzkiej natury? Czy lata wysiłku związanego z wiernością, uczciwością to zwykły kaprys Boga, a my możemy się czuć jak marionetki w Jego
teatrze? Jezus prowokuje nas, abyśmy przypomnieli sobie, że małżeństwo
nie jest celem samym w sobie. Nic się w małżeństwie nie kończy, a przynajmniej nie powinno. Małżeństwo nie jest niebem, ale drogą do nieba –
czasami zarośniętą gęstymi, cierniowymi krzakami. Kochając współmałżonka przygotowujesz się do tego, aby w niebie w pełni pokochać Boga. Kiedy
wtulisz się w Jego ramiona wszystko inne przestanie się liczyć.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Cezary: Starajmy się z Bożą pomocą
zabiegać o zbawienie duszy i usiłujmy zasiać cnotę na roli naszego serca, gdzie wcześniej rosły grzechy i przestępstwa
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ZAPROSZENIE
W dniach od 7 do 9 lutego, planujemy pobyt w ośrodku nad Turawą. Program:
* Piątek 07.02.
* Sobota 08.02.
* Niedziela 09.02.
17:00 przyjazd
8:00 śniadanie
9:00 śniadanie
18:30 kolacja
9:00 Msza i konferencja
11:00 Msza i konferencja
20:00 Msza i konferencja, cały dzień na odpoczynek, spacery
13:00 obiad
spotkanie, rozmowy
17:00 Nabożeństwo i konferencja
wyjazd do domu
19:00 karnawałowa zabawa
taneczna
Takie spotkanie, to coś dla ciała i ducha. Ośrodek położony jest nad brzegiem Jeziora Turawskiego.
Będzie czas na spacery, odpoczynek, Msze i spotkania religijne oraz zabawę karnawałową. Zaproszenie kierowane jest dla każdego, młodzieży, par, małżeństw i rodzin oraz osób samotnych. Młodych i starszych. Można jechać w gronie znajomych (z parafii lub spoza). Dojazd we własnym zakresie. Koszt 190 zł. od osoby. W tej cenie pełne wyżywienie, noclegi, zabawa.
Ze względu na rezerwację całego ośrodka dla naszej grupy, prośba! aby decydować się i zgłaszać
do 30 listopada (u ks. Piotra, w zakrystii lub telefonicznie 77 4611167).
——————————–——————————————–———
Uwaga Rodzice!
Zależy Wam na lepszych relacjach z dziećmi?
Chcecie mieć większe kompetencje w zakresie wychowania?
Znajdźcie czas na to spotkanie!
Publiczne Gimnazjum i PSP nr 1 w Kolonowskiem zaprasza na spotkanie, które otwiera
cykl dyskusyjny pod nazwą
„Rozmowy o wychowaniu”
Spotkania będą prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień sprawami rodziny i będącymi
pracownikami Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia i Duszpasterstwa Rodzin w Opolu.
Tematyka spotkań:
komunikacja w rodzinie
więzi w rodzinie
relacje w rodzinie
trudności wychowawcze
inne zagadnienia, wg potrzeb zainteresowanych
Pierwsze spotkanie odbędzie się w Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem
dnia 25 listopada 2013 r. o godzinie 17:00 w sali nr 2.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności wszystkich rodziców (dzieci przedszkolnych i szkolnych, z każdego poziomu edukacyjnego),
którzy chcą zdobyć wiedzę, jak dobrze wychowywać swoje pociechy.
Dyrektorzy, Pedagog
i Grona Pedagogiczne naszych szkół
Patronat honorowy: ks. Piotr Bekierz, ks. Norbert Nowainski,
ks. Stanisław Skolarus, ks. Józef Górka
——————————–——————————————–———
Rok Wiary
Myśli papieża Franciszka:
*
Nie powinniśmy bać się dobroci ani też wrażliwości.
*
Zawsze módlmy się za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat.

Dziś niedziela XXXII zwykła. Kolekta na potrzeby parafii oraz część na Kościół w potrzebie. O 17:15 ostatni różaniec za zmarłych.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii i spowiedzi.
——————————————————————————————
W piątek po Mszy wieczornej w salce spotkanie 1 i 2 klasy gimnazjum.
——————————————————————————————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXXIII zwykła. Kolekta na potrzeby parafii. Nieszpory
o 17:15.
——————————————————————————————
Wieczorne Msze św. w tygodniu będą o godzinie 17:00.
——————————————————————————————
Bóg zapłać za udział w modlitwie za zmarłych. Bóg zapłać za złożone ofiary
z racji wypominek.
——————————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwy, ofiary i wykonane prace
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Stadt Gottes, Pico
W zakrystii do nabycia lampiony roratnie oraz do odebrania zgubione klucze.
Z tyłu kościoła do nabycia kalendarze na 2014 rok (cena 4 zł).
——————————————————————————————
Nie planujemy parafialnego wyjazdu na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana
XXIII. Propozycje wyjazdów podane są w gablotce z tyłu kościoła. Tam też
informacja o organizowanym przez „Echo Maryi” z Krakowa pielgrzymce do
Medjugorie.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gertrudzie Machnik
i p. Elżbiecie Dudarewicz, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Leśnej: Krystynę Swoboda, Mariolę Wodarczyk, Gabrielę Sowa i Krystynę Swoboda. Bóg zapłać!
——————————————————————————————
Zakończenie Roku Wiary w niedzielę Chrystusa Króla. Słowo będzie głosił
i z Nami modlił się ks. Andrzej Demitrów, wykładowca nauk biblijnych w Opolu. W sobotę (23.11.) o godz. 17:00 na Nabożeństwie podziękujemy Maryi za
jej opiekę. O 18:00 Msza św. W niedzielę (24.11.) o 7:30; 10:00; 18:00 Msze
św. Od 15:00 indywidualna Adoracja Najśw. Sakramentu, o 17:00 Nabożeństwo Dziękczynne. ZAPRASZAMY!

