Porządek Nabożeństw
od 01.11. do 08.12.2013 r.
Niedziela 01.12. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Gertruda zum 3. Todestag, Vater Wilhelm, u. Großeltern Teofil u. Karolina,
Wilhelm u. Rozalia, Taufpatin Anna, Onkel Józef u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożego Miłosierdzia za wst. NSM z podz. za wszystkie otrzymane łaski i dobrodziejstwa dla małżonków z ok. 15 r. ślubu oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny
18:00 O Bożą opiekę, światło Ducha św. dla Patryka z ok. 18 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie
Poniedziałek 02.12.
17:00 1 Za + Marię Wiciok - zam. od sąsiadów
2 Za + męża, rodziców i rodzeństwo z obu stron
Wtorek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, wsp.
17:00 1 Za + matkę, babcię i teściową w 2 r. śmierci
2 O Boże bł. i dary Ducha Św. opiekę z ok. 18 r. urodzin córki Aleksandry
Środa 04.12.
17:00 Za ++ matki Annę Dykta i Elżbietę Zuber w 30 r. ich śmierci, ++ ojców Ottona i Piotra, ++
z rodzin Zuber, Dykta i Krupka
I Czwartek 05.12.
16:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17:00 Za + ojca Jana Wieczorek w 25 r. śmierci ++ z rodzin Baron i Wieczorek
I Piątek 06.12. św. Mikołaja, biskupa, wsp.
7:00 Für + Cili Schulte u. Gizela Tyrala
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1 Za + męża Ernesta Czudaj, ++ matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana, ++ z pokr.
2 Za + męża Piotra Lempa w 3 r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ rodziców Machula,
brata Mikołaja, Henryka, siostrę Elżbietę
Sobota 07.12. św. Ambrożego, biskupa i doktora, wsp.
8:00 Z podziękowaniem za dar pielgrzymki oraz z prośbą do NSM i świętych z miejsc nawiedzonych o opiekę dla uczestników i ich rodzin
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Annę Rok w 1 r. śmierci
Niedziela 08.12. II Adwentu, Niepokalane Poczęcie NMP.
7:00 Różaniec
7:30 Für + die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów, brata, dziadków, ++ z pokr i dusze w czyśćcu
cierpiące
15:00 chrzest: Paulina Anna Mrozik
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża Wilhelma z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rozpoczyna się Rok Rodziny!
W rozpoczynającym się dziś Roku Rodziny
pragniemy zachęcić Was i wszystkich ludzi
dobrej woli do pogłębienia spojrzenia na
rodzinę, która jest nie tylko podstawową
komórką społeczną, ale również – zgodnie
z Bożym zamysłem – właściwym środowiskiem osobowego rozwoju człowieka. Przez
umacnianie wzajemnej miłości, pielęgnowanie wierności, uczciwości i otwartości na
nowe życie małżonkowie budują – jak powiedział św. Augustyn – „małe królestwo”
i „dom Pana”. Dzieje się tak, gdy rodzina tworzy prawdziwą wspólnotę osób, szkołę komunii człowieka z Bogiem i ludzi między sobą; gdy
służy życiu, angażuje się w dzieło rozwoju społeczeństwa, bierze
czynny udział w posłannictwie Kościoła. Wówczas staje się
„Kościołem domowym”, czyli wspólnotą dostępującą zbawienia
i zdolną przekazywać zbawienie innym. Jesteśmy przekonani, że realizacja tak rozumianego powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego
wymaga nieustannego wsparcia łaską sakramentu Eucharystii i słowa
Bożego. W pracy duszpasterskiej zauważamy konieczność lepszego
uświadomienia tej potrzeby i podjęcia intensywniejszej pracy formacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży, narzeczonych i młodych
małżonków. Chodzi o umocnienie przekonania, że sakramentalne
małżeństwo i rodzina jest skarbem, dziecko błogosławieństwem,
a wzajemna miłość sensem życia.
SENTENCJA TYGODNIA: papież Franciszek: Jestem na drodze do
bycia dobrym chrześcijaninem, jeżeli wykonuję to, co pochodzi od
Jezusa i co mnie prowadzi do Jezusa.
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ZAPROSZENIE
SPOTKANIE ADWENTOWE
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Niedziela 01.12. 2013 - od godziny 14:00
Salka katechetyczna, Chata regionalna, Namioty
W programie:
kiermasz ozdób, kiermasz książek, warsztaty, pieczenie chleba,
ubieranie choinki, napoje, ciasta, pierniki, mała gastronomia, różne
stoiska, kataryniarz
Licytacja: pięknych kolekcji znaczków, kartek z autografami m.in.
Gerarda Cieślika, zespołu Bajm i Golec Orkiestra, Adama Małysza,
kabaretu Rak, obrazów, oryginalnej koszulki Sławomira Szmala
z autografami całego zespołu Viva Kielce, oryginalnej koszulki Borussi Dortmund z autografem Kuby Błaszczykowskiego
Występy: Dzieci, Mażoretki Gama z Ozimka, Klaudia Budner, Dominika i Janusz Żyłka
Ewentualny zysk, zostaje całkowicie przeznaczony na wsparcie leczenia chorego dziecka z naszej parafii!
——————————————————————
Rozpoczyna się nowy Rok Liturgiczny, W niedziele i święta cykl
czytań - Rok A. Dni powszednie cykl czytań - Rok II. W 2014 roku
Środa Popielcowa będzie 5 marca, Wielkanoc 20 kwietnia, Odpust
NSM 29 czerwca.
——————————————————————
Na wesoło
Radiowóz wpada na drzewo. Z rozbitego pojazdu gramoli się dwóch
policjantów. Jeden mówi do drugiego: No, Stasiu, tak szybko na
miejscu wypadku to jeszcze nigdy nie byliśmy.
Kontroler sprawdza bilety w autobusie. W końcu dociera do pasażera drzemiącego na tyle i szturcha go w ramię: Bilecik proszę! Pasażer otwiera zaspane oczy. Marszczy brwi i odpowiada z niechęcią:
Człowieku... Kierowca sprzedaje.

Dziś niedziela I Adwentu. Kolekta na cele kurii i seminarium. Na Mszy o 10:00
błogosławieństwo, wianków i opłatków (do nabycia u sióstr). Nie będzie po południu Nabożeństwa. Zapraszamy na Spotkanie Adwentowe (szczegóły na str. 2).
W Opolu w kościele seminaryjnym Ekumeniczna Modlitwa Młodych, początek
o godz. 15:30.
——————————————————————————————
Od poniedziałku do piątku Roraty o godz. 17:00. Zapraszamy
——————————————————————————————
W czwartek o 16:00 Godzina święta.
——————————————————————————————
W piątek o 7:00 Msza św. z modlitwą do NSPJ. Od 8:00 odwiedziny chorych
w domach, na wszystkich ulicach.
——————————————————————————————
W sobotę o 9:00 w salce Mikołajowe spotkanie dla ministrantów i Marianek.
O 16:00 nauka przed chrzcielna. O 17:00 nabożeństwo Maryjne.
——————————————————————————————
Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. Biblioteka czynna
po Mszach św. w niedzielę o 10:00.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela to II Adwentu, zarazem Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolekta na cele parafii oraz część na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Po Mszach św. Caritas parafii będzie rozprowadzał Świece Wigilijne Dzieło
Pomocy (cena: duża 12 zł. mała 5 zł.) oraz pierniki i skarpety. Nabożeństwo
o 17:15.
——————————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwy, ofiary i wykonane prace.
——————————————————————————————
Ze względu na słabe zainteresowanie, lutowym wyjazdem do Turawy, zostaje on
odwołany.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i lampiony roratnie
——————————————————————————————
Europejskie spotkanie młodych w duchu Taize, w dniach 28.12. - 01.01. w Strasburgu.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Alfredowi Muc, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Gabrielę Zientek,
Joannę Lewandowską, Ewę Dzikowską i Gabrielę Brzezina. Bóg zapłać!
Pięknego, Błogosławionego czasu Adwentu!

