Porządek Nabożeństw
od 22.12. do 29.12.2013 r.
Niedziela 22.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Franciszek Smieskol, Mutter Róża, Vater Jerzy Wałaszek, Pfr. Jerzy Obst
u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ……………………..
15:00 chrzest: Karol Marcin Muszkiet
17:15 Różaniec
18:00 Za + matkę Agnieszkę w 10 r. śmierci, ++ ojca Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana,
bratanka Joachima, ciocie Marię i Helenę oraz ++ dziadków z obu stron
Poniedziałek 23.12.
8:00 1. Za + męża i ojca Wiktora, ++ rodziców z obu stron i pokr.
2. W int. chorych i starszych z naszej parafii
Wtorek 24.12. Wigilia
8:00 Za+ matkę Danutę Jendryka w 5 r. śmierci, ++ ojca Antoniego, teścia Bogusława Kruk,
dziadków z obu stron, ++ z pokr. Jendryka, Banaś, Kruk
16:00 ………………..………………..
24:00 Za wszystkich mieszkańców Kolonowskiego oraz gości
Środa 25.12. Boże Narodzenie
7:30 1. Za + matkę Krystynę w r. urodzin oraz + jej męża Wiktora
2. Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i zdrowie z ok. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
10:00 Za + męża i ojca Franza Scholz w 10 r. śmierci, ++ rodziców Annę i Augusta, teściów
Marię i Teodora, szwagrów Jerzego i Pawła, Hildegardę i Gilberta
14:00 Nieszpory kolędowe
Czwartek 26.12. św. Szczepana
7:30 Za + męża Tadeusza w r. śmierci, jego ++ rodziców Józefa i Filomenę, jego rodzeństwo,
szwagra, rodziców Piotra i Katarzynę, ++ z rodzin Szydłowski i Schatton
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w int Wilhelma z ok. urodzin oraz za + męża i ojca Lucjana i ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo kolędowe
18:00 Za + babcię Elisabeth i + wujka Ulricha w r. ich śm., ++ rodziców, pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące
Piątek 27.12. św. Jana
8:00 Za + męża i ojca Gintra Stefan, jego ++ rodziców, teściów, ++ z rodzin Stefan i Czaja
Sobota 28.12. św. Młodzianków
8:00 1. Za + matkę Marię, ++ ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, siostrę
Hildegardę
2. Za + męża i ojca Ryszarda w r. śmierci, ojca Alfreda, teścia Wincentego, szwagierkę
Marię, szwagrów Konrada i Marka, ++ z pokr
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rozmowa rodzinna na temat Ewangelii
Dzisiejsza Ewangelia opisuje wydarzenia,
które bezpośrednio poprzedziły narodziny
Pana Jezusa. Z odczytanej relacji wynika
dość wyraźnie, że ostatnie dni przed rozwiązaniem nie należały do spokojnych. Święty
Józef przeczuwał zapewne, że rodzina, którą
niedawno założył, będzie musiała się zmierzyć z wieloma trudnymi sprawami. Jednak
wielkim zaskoczeniem było dla niego to, że
Pan Bóg pragnie posłużyć się jego rodziną,
aby przeprowadzić swój plan zbawienia.
Jednak wcześniej Józef pragnął przeprowadzić swój plan. Ponieważ nie uwierzył od razu słowom Maryi, postanowił Ją oddalić. Chciał zrobić to w taki sposób, aby Maryi nie narazić na
„zniesławienie”. Okazało się jednak, że Józefowi potrzebne było spotkanie z aniołem we śnie, aby zrozumiał, że plan Pana Boga jest zdecydowanie lepszy. – Jaką rolę wyznaczył Pan Bóg Józefowi w swoich planach? –
Co ostatecznie przekonało Józefa, aby pozostawić własne plany i zgodzić
się na plan Pana Boga? – Anioł powiedział do Józefa: „Nie bój się!”.
Czego boimy się najbardziej, kiedy staramy się podjąć decyzję, która pozwoliłaby nam być bliżej Boga? – Dlaczego Dzieciątko, które miało się
już niedługo narodzić, powinno otrzymać imię Jezus? – Jak można opisać wiarę św. Józefa? - Czy w kończącym się już Adwencie nasza wiara
wzmocniła się bądź odnowiła?
Życzymy mieszkańcom Kolonowskiego pięknego, przeżycia czasu Świąt
Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas radosny, duchowy, rodzinny.
Ogrzany miłością Bożą i ludzką.
ks. Piotr i ks. Piotr
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Odwiedziny Duszpasterskie Roku Pańskiego 2013/2014
Piątek 27.12. od 10:00 do 14:00 i od 15:00
Opolskiej)

1 i 2. Haraszowskie parzyste (od lasu i od

Sobota 28.12. od 9:00 do 14:00 i od 15:00 1 i 2. Haraszowskie nieparzyste (od lasu i od
Opolskiej)
Niedziela 29.12. od 15:00

1. ul. Długa (od torów)

Poniedziałek 30.12. od 10:00

1 i 2. ul. 1 Maja parzyste i nieparzyste (od Staniszcz)

Wtorek 31.12. od 9:00 do 11:00 1. ul. Żeromskiego
2. Śiber, Las (Haraszowskie)
Czwartek 02.01 od 13.00 1 i 2. ul. Kościuszki parzyste i nieparzyste (od Śiber)
Piątek 03.01. od 14:00

1. ul. Słowackiego (od Kraszewskiego), ul. Prusa
2. ul. Pluderska (od lasu)

Sobota 04.01. od 9:00 do 13:00 i od 14:00 1. ul. Leśna (od lasu)
2. ul. Krzywa (od torów)
Niedziela 05.01. od 13:00

1. ul. Słoneczna (od lasu), ul. Prosta (od Leśnej)
2. ul. Tulipanowa (od końca), ul. Chabrów, ul. Bzów,

Poniedziałek 06.01. od 14:00

1. ul. Fabryczna, ul. Brzozowa
2. ul. Kolejowa (od poczty)

Wtorek 07.01. od 15:00 1. ul. Kraszewskiego (od Prusa), ul. Krasińskiego
2. ul. Mickiewicza (od Prusa), ul. Konopnickiej (od Słowackiego)
Środa 08.01. od 15:00

1. ul. Różana, ul. Nowa

Czwartek 09.01. od 15:00 1. ul. Szkolna (od 1 Maja)
2. ul. Colonny (od ul. Długiej),
Piątek 10.01. od 15:00

1 i 2. ul. Opolska (od Fosowskiego i od boiska)

Sobota 11.01. od 10:00 1 i 2. ul. ks. Czerwionki (od Staniszcz i od nr 1), ul. Topolowa,
Niedziela 12.01. od 13:00 kolęda dodatkowa. Na Mszach ofiara kolędowa.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za udział, zaangażowanie i atmosferę na Mszach św. Roratnich. Za zakup
rzeczy sprzedawanych w ubiegłą niedzielę przez Caritas parafii. Za każdą pracę i włożone
serce w przygotowanie świątyni na Boże Narodzenie, za podarowanie, wycięcie i przywiezienie choinek. Została pomalowana salka katechetyczna, dziękujemy za wykonaną pracę
firmie p. Tomasza, wszystkim paniom za prace przy sprzątaniu salki.

Niedziela 29.12. Świętej Rodziny, św.
7:00 Różaniec
7:30 ………………..………………..
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + chrzestnego Jana Kulig, ++ rodziców Annę i Romana, teścia Józefa
17:15 Nabożeństwo
18:00 ………………..………………..
——————————————————————————————
Dziś niedziela IV Adwentu, kolekta na cele naszej parafii. Nabożeństwo różańcowe o 17:15. Po
Mszy św. o 10:00 Spotkanie Wigilijne dla samotnych, starszych i chorych. Podczas Mszy św.
o godz. 10.00 zostanie przyniesione i przekazane Światełko Betlejemskie. Po każdej Mszy
w wejściu kościoła są do nabycia płyty z kolędami w wykonaniu naszego chóru Colnovica, od
jutra te płyty będą do nabycia w zakrystii.
——————————————————————————————
W poniedziałek od 8:00 odwiedziny chorych w domach, na wszystkich ulicach.
——————————————————————————————
We wtorek Wigilia. Zachowajmy rodzinny, chrześcijański klimat tego dnia. O 161:00 Pasterka
dla dzieci, osób starszych i tych, którzy nie będą uczestniczyli w Pasterce o 24:00. Przed Pasterką o północy młodzież wprowadzi nas w klimat Świąt. Kolekta na dom samotnej matki w Opolu.
——————————————————————————————
W środę I Dzień Świąt. Msze św. o 7:30 i 10:00 (obie w j. polskim), nie będzie mszy św.
o 18:00. Nieszpory kolędowe o 14:00. Kolekta na cele parafii.
——————————————————————————————
W czwartek II Dzień Świąt. Msze św. i nabożeństwo jak w każdą niedzielę. Kolekta na wydział
teologiczny w Opolu.
——————————————————————————————
W piątek wspomnienie św. Jana. Po Mszy św. błogosławieństwo wina.
——————————————————————————————
W sobotę świętych Młodzianków. Po Mszy św. o 8:00 błogosławieństwo dzieci.
——————————————————————————————
W przyszłą niedzielę Świętej Rodziny. Kolekta na cele parafii. Odpust Św. Rodziny w Zawadzkiem.
——————————————————————————————
Sakrament pokuty: - niedziela od 16:00 do 18:00. - poniedziałek od 8:30 do 11:00 i od 17:00
do 19:00. - wtorek od 8:00 do 11:00.
——————————————————————————————
Opłatki i świece można nabywać w zakrystii.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny (świąteczny, cena 8 zł.)
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Wiktorowi Niewiak, p Stefanii Koza, p. Urszuli Czudaj i p. Krzysztofowi Lebioda, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Gabrielę Wałaszek i Alicję Szydłowską oraz z ul. Haraszowskie: Teresę Burda i Cecylię Niestrój. Bóg zapłać!
Podnieś rączkę Boże Dziecię i Nas błogosław!

