Porządek Nabożeństw
od 17.11. do 24.11.2013 r.
Niedziela 17.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Maria Wiciok, Barbara Sojka - von der Rosenkranzfamilie
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 ………………………………………...
Poniedziałek 18.11. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, wsp.
7:00 ………………………………………...
Wtorek 19.11. bł. Salomei, zakonnicy, wsp.
17:00 W int. żyjących i ++ członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz o nowe powołania do
wolontariatu, za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.
Środa 20.11. św Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp.
17:00 1. Za + męża Alfreda z ok. urodzin, ++ rodziców Annę i Franciszka, teściów Franciszkę
i Franciszka, szwagrów Leopolda i Waltra, szwagierkę Gertrudę
2. Za + Jan Labus - zam. od sąsiadów
Czwartek 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
16:45 Koronka
17:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Leopolda i Alfreda, dziadków, bratową
Gertrudę oraz ++ z pokr.
Piątek 22.11. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wsp.
16:30 Różaniec młode pokolenie
17:00 Za wst. św. Cecylii za żyjących i ++ przedstawicieli chóru, orkiestry, scholi, organistów,
w podziękowaniu za ich służbę dla naszej wspólnoty parafialnej
Sobota 23.11.
8:00 Za + męża i ojca Piotra
15:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla Katarzyny Koprek
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Barbarę Sojka - zam. od sąsiadów
Niedziela 24.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann u. Vater Jan zum Todestag
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 1. Z podziękowaniem za przeżyty Rok Wiary
2. O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Michała oraz o bł. Boże w rodzinie
15:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
17:00 Nabożeństwo
18:00 Za + Jana Labus - od byłych sąsiadów z ul. Haraszowskie
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Czasy Ostateczne
„Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie
zostanie kamień na kamieniu,
który by nie był zwalony”.
Świątynię zbudowano z pobudek religijnych i z miłości do
Boga Jedynego. Była ona jednak tylko obrazem Boga, bardzo niedoskonałym. Tak jest z każdą religijnością. Nie wolno zapominać, że
religia jest jedynie poszukiwaniem Boga, a nie samym Bogiem, już ostatecznie odkrytym. A jeśli nawet, dla nas chrześcijan, jest Bogiem odnalezionym
w Chrystusie, czy raczej uczciwiej jest powiedzieć - Bogiem, który nas w
Nim odszukał, to należy pamiętać, że „znaleźć Boga, to szukać Go nieprzerwanie... nigdy nie nasycić się pragnieniem Boga, to widzieć Go rzeczywiście”. Bóg jest Tajemnicą i choć nic nie ma do ukrycia przed nami, bo uczynił nas swymi kochanymi dziećmi, to jednak pozostaje wiecznie „ukrytym”.
Nieustannie przekracza nasze ludzkie zrozumienie, które chciałoby Boga
„zamknąć” w swoich wyobrażeniach. Tylko pokora poszukującego rozpoznaje prawdziwe ślady Boga i Jego Imię, „dlatego wielką jest rzeczą o Bogu
mówić, ale większą jest siebie oczyścić dla Boga” - pisał św. Grzegorz z Nazjanzu. Paul Evdokimov w „Wiekach życia duchowego” zwraca uwagę: „tam
gdzie możliwości inteligencji zostały wyczerpane, kiedy ostatnia strzała strzała mitu - została już wysłana do samego serca bytu, tajemnica, nie pozwalając przeniknąć swojej natury, może sama stać się czymś rozświetlającym i budzić poczucie czegoś o ogromnej doniosłości. Tajemnica nie jest
tym, co rozumiemy, lecz tym, co rozumie nas”. Szukaj więc Boga w sobie
samym, w Twoim wnętrzu.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Franciszek z Asyżu: Jesteśmy tylko tym,
czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.
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Zakończenie Roku Wiary:
Niedziela 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
i 18:00 Msze św. Od 15:00 indywidualna Adoracja Najśw. Sakramentu, o 17:00 Nabożeństwo Dziękczynne. ZAPRASZAMY!
——————————–——————————————–————————
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,
odpoczynek, spacery
13:00 obiad i powrót
spotkania, rozmowy
17:00 Nabożeństwo i konferencja
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? PG i PSP nr 1 w Kolonowskiem zapraszają 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 oraz inne zagadnienia, wg potrzeb zainteresowanych
Pierwsze spotkanie, które poprowadzi Pani Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego
Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, odbędzie się w Gimnazjum w Kolonowskiem 25 listopada 2013 r. o 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 dodatkową wiedzę, jak dobrze wychowywać swoje pociechy.
——————————–——————————————–————————
Rok Wiary:
Myśli papieża Franciszka:
* Widzimy, co stanowi centrum powołania chrześcijańskiego: Chrystus. Strzeżmy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworzenia.
* W ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, robotnik, ale w jego
charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego, wręcz
przeciwnie, oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej
otwartości na bliźniego, na miłość.

Dziś niedziela XXXII zwykła. Kolekta na potrzeby parafii. Nieszpory o godz.
17:15. Przed kościołem przedstawiciele parafii Staniszcze Wlk. sprzedają kalendarze - cegiełki, na remont tamtejszego kościoła.
——————————————————————————————
We wtorek o 17:00 Msza św. za żyjących i ++ członków Parafialnego Zespołu
Caritas. Zespól Caritas ZAPRASZA czynnych członków oraz wspierających
dzieło Caritas na Mszę św. oraz po Mszy na spotkanie i poczęstunek do salki.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św. w salce.
——————————————————————————————
W piątek o 18:00 zapraszam kandydatów do Bierzmowania na projekcję filmu
pt. „Maria Magdalena” (100 min.)
——————————————————————————————
W sobotę o godzinie 9:00 spotkanie wszystkich ministrantów. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zakończenie Roku Wiary. Kolekta na potrzeby parafii. Spotkanie Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii św. w Opolu. Naszym szafarzom składamy słowa podziękowania za ich służbę w życiu naszej parafii, szczególnie w kościele i wobec chorych.
——————————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwy, ofiary i wykonane prace. Za przygotowanie spotkania z św. Marcinem, za udział. Złożona ofiara to 440 zł.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i lampiony roratnie. W zakrystii do odebrania zgubione klucze.
——————————————————————————————
Nie planujemy parafialnego wyjazdu na kanonizację bł. Jana Pawła II i Jana
XXIII. Propozycje wyjazdów podane są w gablotce z tyłu kościoła. Tam też
informacja o organizowanym przez „Echo Maryi” z Krakowa pielgrzymce do
Medziugorje.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elżbiecie Richter
i p. Krystynie Zielińskiej, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Leśnej: Małgorzatę Kaszuba, Edeltraudę Świerc i Beatę Motal oraz z ul. Opolskiej: Felicję Gwiosda. Bóg
zapłać!
Pięknej i Błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia !

