
Porządek Nabożeństw 

od 08.12. do 15.12.2013 r. 

 

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 

15:00 chrzest: Paulina Anna Mrozik 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + męża Wilhelma z ok. urodzin 

 

Poniedziałek 09.12.  

17:00 1. O opiekę, Boże łaski, zdrowie jako podz. i prośba z ok. 80 r. urodzin 

 2. Za + męża i ojca Ryszarda Czok w r. urodzin 
 

Wtorek  10.12. 

17:00 Za + męża, ojca i dziadka Józefa w 4 r. śmierci, ++ rodziców, teściów, 2 szwagrów, ++ 

z pokr. i dusze w czyśćcu 
 

Środa  11.12.  

17:00 Za + matkę Łucję Sowicz, ++ ojca Antoniego, teściów, dziadków, pokr. 
 

Czwartek  12.12.  

16:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 75 r. urodzin Gizeli 

Zajonc oraz za + męża Krzysztofa Zajonc i + wnuka Mateusza 
 

Piątek  13.12. św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wsp. 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + męża Franciszka, ++ syna Henryka, rodziców Franciszka i Gertrudę, 2 siostry, 

4 szwagrów, teściów i pokr. 
 

Sobota  14.12. św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora, wsp. 

  8:00 Za + rodziców Teodora i Matyldę, Rocha i Rozalię Sylla, siostrę Anastazję i Urszulę, mat-

kę chrzestną Marię oraz ++ z pokr. 

13:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. NSNM i św. o. Pio za podz. za otrzymane łaski, dobrodziej-

stwa i siły z ok. 80 r. urodzin Adelajdy oraz Bożą opiekę dla dzieci i ich rodzin 

—–————–——————–—————–—————————–––—— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Mikołaja Kaczmarczyk i bł. Boże 

w rodzinie 

 

Niedziela 15.12.  III Adwentu, Gaudete 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für ++ Eltern Roch u. Maria, + Hubert u. seine ++ Eltern: Karol u. Gertruda, + Wilhelm, 

Bruder Józef u. Schwager Stanisław 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + ojca Karola Wacławczyk w 1 r. śmierci 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 Za + męża i ojca Karola w 12 r. śmierci, ++ męża Leona oraz pokr. i dusze w czyśćcu 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Rozmowa rodzinna na temat Ewangelii 

 

W słowie Bożym dzisiejszej II Niedzieli 

Adwentu spotykamy św. Jana Chrzciciela. 

Można powiedzieć, że on nie tylko uwie-

rzył słowu o przyjściu Zbawiciela na świat, 

ale postanowił również zrobić coś, aby sie-

bie i innych na to wydarzenie przygoto-

wać. Patrząc na jego życie, widzimy od 

razu kogoś, kto swoje oczekiwania wypeł-

nia działaniem. Oczekiwanie na przyjście 

Zbawiciela nie jest siedzeniem z założony-

mi rękami. Przeciwnie, domaga się od nas 

decyzji o nawróceniu, czyli powrotu do Boga. Osobista postawa, jak rów-

nież pełne Bożego Ducha słowa Jana Chrzciciela poruszyły serca wielu 

ludzi, w tym również znanych z wyniosłości faryzeuszów. Udany i owoc-

nie przeżyty Adwent będzie zależał od naszej gotowości do przyjęcia tego 

orędzia.– Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy i Judei upatrzyli sobie Jana 

Chrzciciela jako tego, kto przygotuje ich na spotkanie ze Zbawicielem? - 

Co symbolizuje chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel? Co należało 

uczynić, aby go przyjąć? – Czego dowiedzieliśmy się z nauczania Jana 

Chrzciciela o nadchodzącym Zbawicielu? – Czego możemy się nauczyć 

od ludzi przyjmujących chrzest z rąk Jana Chrzciciela? – Dlaczego nasi 

rodzice poprosili kiedyś o chrzest dla nas? Dlaczego nie zaczekali z tą 

decyzją, aż osiągniemy wiek dorosły? 

 - Co oznaczają słowa: „Przygotujcie drogę Panu!” - konkretnie dla 

Mnie, dla naszej całej rodziny? 

 

SENTENCJA TYGODNIA: św. Teresa od Dzieciątka Jezus: Bóg posłu-

guje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie ukrywa się 

na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć. 



bł. Jan Paweł II o rodzinie: 

 

„Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując 

go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg 

jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii 

miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzy-

mując go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny 

i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość 

i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powoła-

niem każdej istoty ludzkiej” (FC 11). Świat ludzkich relacji splata się 

w gąszcz mniejszych i większych oczekiwań. Im bardziej mamy 

wrażliwe sumienie, tym bardziej ciąży nam świadomość, że do ide-

ału, niestety, nie dorastamy. Niewiele trzeba, aby zapomnieć, że 

wszystko jest dzięki miłości i dla miłości. Czy muszę być idealny, 

aby kochać? Oczywiste jest, że kochając, chcę dać z siebie jak naj-

więcej i jak najlepiej. Czy w takim razie bezinteresowną byłaby mi-

łość do kogoś, kto spełnia niemal w 100% nasze oczekiwania? Bóg 

kocha nas „za darmo”. My otrzymaną od Niego miłość możemy 

ukierunkować! 

———————————————————————— 

Katechizm: 

 

Dlaczego należy szanować życie ludzkie? 

Ponieważ jest święte. Od samego początku domaga się stwórczego 

działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do 

Stwórcy, jedynego swego celu. Nikt nie może rościć sobie prawa do 

bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej, ponie-

waż jest to głęboko sprzeczne z godnością osoby i świętością Stwór-

cy: „Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego”. 

 

Dlaczego uprawniona obrona osób i społeczności nie sprzeciwia się 

temu zakazowi? 

Ponieważ w uprawnionej obronie chodzi o podjęcie działania doty-

czącego zachowania własnego życia i życia innych, a nie zabicia na-

pastnika. Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto 

jest odpowiedzialny za życie innych. Nie powinna ona jednak skła-

niać do użycia większej siły niż potrzeba. 

Dziś niedziela 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 Po-

mocy (cena: duża - 12 zł mała - 5 zł) oraz pierniki i skarpety. Nabożeństwo Ad-

wentowe o 17:15. 

—————————————————————————————— 

Od poniedziałku do piątku Roraty o godz. 17:00. Zapraszamy  

—————————————————————————————— 

W poniedziałek na Roratach, kandydaci do I komunii św. otrzymają medaliki. 

—————————————————————————————— 

W piątek w kościele NSPJ w Zawadzkiem odbędzie się Dekanalne Adwentowe 

Czuwanie dla Młodzieży. Początek o 20:00, zakończenie ok. 23:30. Prośba 

o uczestniczenie, szczególnie kandydatów do bierzmowania oraz klasy 1 i 2 gim-

nazjum. Będzie możliwość dojazdu busem, ale prośba do rodziców o organizację 

przejazdu, indywidualnie lub w parę osób. 

—————————————————————————————— 

W przyszłą niedzielę III Adwentu, kolekta na cele naszej parafii. 

—————————————————————————————— 

Opłatki i świece Caritas można nabywać w zakrystii. 

—————————————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za przygotowanie 

świątyni na czas Adwentu, szczególnie za wykonanie wieńca adwentowego. Za 

zaangażowanie w przygotowanie Spotkania Adwentowego. Wszystkim za udział, 

życzliwość i ofiarność. Dochód przeznaczony na cel, organizowanego kiermaszu 

wyniósł - 12.577,43 zł oraz 26,50 € 

—————————————————————————————— 

Ze względu na słabe zainteresowanie, lutowym wyjazdem do Turawy, zostaje on 

odwołany. 

—————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest Adhortacja Apostolska papieża 

Franciszka), Pico, Stadt Gottes, Weite Welt 

—————————————————————————————— 

Europejskie spotkanie młodych w duchu Taize, w dniach 28.12. - 01.01. w Stras-

burgu. 

—————————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Tadeuszowi Osinskie-

mu, p Gizeli Zając, p. Adelajdzie Budnik i p. Zenonowi Piotrowskiemu, skła-

damy jak najserdeczniejsze życzenia. 

—————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Iwonę Wieczorek, 

Annę Dreja, Małgorzatę Krupka i Karolinę Ochwatowską. Bóg zapłać! 

 

Błogosławionego czasu Adwentu! 

50/2013 


