Porządek Nabożeństw
od 16.11. do 23.11.2014 r.
Niedziela 16.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1.Für ++ Vater u. Ehemann Gerhard Steinert, Mutter Maria Kopyto, Vater Józef, ++ Paulina
u. Józef Steinert, ++ Ernest, Teodor, Józefa, Regina Kosytorz, ++ aus der Verwndschaft
2.Für ++ Vater u. Ehemann Alfred zum Todestag ++ Eltern Maria i Józef, Jadwiga i Franciszek
++ aus der Verwndschaft
9:30
10:00

17:15
18:00

Godzinki ku czci NMP
1.Za parafian
2.Za + ojca i męża Pawła Kwas, ++ rodziców Henryka i Helenę Kwas, rodzeństwo Bernarda,
Urszulę Brol
Nabożeństwo
Z podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł.
w rodzinach dzieci

Poniedziałek 17.11. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, wsp.
17:00 W int. Caritas, przyjaciół i tych którym te dzieła służą
Wtorek 18.11. bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 Za + męża Alfreda z ok. urodzin, ++ jego rodziców i teściów, ++ pokr.
Środa 19.11. bł. Salomei, zakonnicy, wsp.
17:00 Do Bożej Op. przez wst NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla córki
Elżbiety z ok 50 r. urodzin
Czwartek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 W pewnej int.
Piątek 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Leopolda i Alfreda, bratową Gertrudę, dziadków oraz
++ z pokr.
Sobota 22.11. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, wsp.
8:00 Za + ojca Józefa, matkę Rozalię, męża Wilhelma, siostrę Krystynę, szwagrów Mikołaja i Hildegardę, dziadków i krewnych z obu stron
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. W int. organistów, orkiestry, chóru i scholi
2. Za + męża i ojca Jana, ++ jego rodziców, rodzeństwo oraz rodziców Matyldę i Pawła
Niedziela 22.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Für + Tadeusz Ociński - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1.Za parafian
2.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + ciocię Marię w 10 r. śmierci, rodziców Teodora i Franciszkę, siostry Agnieszkę i Helenę, braci
Franciszka, Wincentego i Pawła oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wędrówka 2
Przychodzą takie chwile, że mam ochotę
przerwać wędrówkę, gdy dostrzegam
przed sobą wzniesienie i wydaje się, że
nie dam rady go pokonać. Wtedy pytam,
o co tu chodzi? Kiedy jest się w drodze
nie ma miejsca na uniki. Trzeba iść dalej
i prosić Panie, nie pozwól mi poddać się.
Ludzkie reakcje wobec przeciwności są
rozmaite. Jedni się złoszczą, inni nie
przyjmują ich do wiadomości, niektórzy obwiniają innych albo na
nich całą swoją złość wylewają, inni protestują. Ale są i tacy, którzy
akceptują trudności i decydują stawić im czoło. Z humorem, pokorą.
A każda przeszkoda pokonana, daje większą mądrość. Przeszkoda to
nie kara, a nauka. To nie smutek, a doświadczenie. Pokonana przeszkoda to mały cud. Ale też nikt nie obiecywał, że w drodze będzie
łatwo. Idąc doświadczając dobroci ludzi, patrząc na piękno świata
najpierw małą częścią, później coraz większa częścią wędrówki, staje
się Bóg.
Panie staję przed Tobą z moimi dziwactwami i zdolnościami. Z moimi dobrymi i złymi humorami, zaletami i wadami. Ale proszę chcę
z Tobą Panie wędrować dalej. Proszę przyłącz się do mnie. A gdy
TY idziesz obok to zachwycam się nie tylko cudownymi chwilami,
niezapomnianymi wrażeniami, niepowtarzalnymi historiami. Ale
przy Tobie dostrzegam drobne rutynowe rzeczy, które są obok mnie.
I dziękuję Panie, za to co nie jest nic nowym pod słońcem, a jednak
jest pełne życia i możliwości.
Sentencja tygodnia: Matka Teresa: „Dobre słowa mogą być krótkie
i łatwe do wypowiedzenia, ale ich echo jest nieskończone”.
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Szlachetna paczka!
Świat, w którym przyszło nam żyć, to coraz częściej świat bogactwa i biedy – dwóch przeciwstawnych biegunów. Bogactwo błyszczy,
bezgłośnie dopomina się podziwu, jest wystawione jak towar w sklepowych witrynach – kolorowe, duże, z rozmachem, pozłacane. Bieda jest
skromna, nie skarży się, bieda schodzi z drogi, wstydzi się samej siebie,
nieraz nic nie może poradzić na to, co jest jej udziałem. Przygarbiona,
postarzała, niemająca w sobie nic spektakularnego. Jest. Drodzy mieszkańcy Kolonowskiego i okolic, wolontariusze i młodzież Publicznego
Gimnazjum w Kolonowskiem, zasilona autorytetem i charyzmą naszego
księdza proboszcza, organizuje akcję pomocy społecznej mającą na celu
wsparcie rodzin najuboższych. Pomoc ta przybierze formę „szlachetnej
paczki” (składać się na nią mają produkty spożywcze i słodycze bądź
odzież). W założeniu ma to być gest dobrej woli, gest serc szlachetnych,
trafiający pod strzechy ludzi potrzebujących. Obdarowany i darczyńca
pozostaną anonimowi, a podziękowania i dobra wola staną się cegiełkami w budowli jedności społecznej i miłości, jaką stawiamy co dnia na
fundamencie naszej wiary.
Co zrobić, by pomóc lub pomoc otrzymać?
Darczyńca zgłasza chęć udziału w akcji, podając swój nr telefonu
i adres koordynatorowi. Potrzebujący dostarcza listę niezbędnych rzeczy
i swój adres również tylko koordynatorowi.
Komu? Kiedy?
W czwartek i piątek ( 23.11, 24.11.2014 r.) pół godziny przed wieczorną
mszą świętą, w salce parafialnej, zgłoszenia osób - które potrzebują pomocy lub pomoc oferują - przyjmować będzie p. Sabina Owsiak lub inna
wyznaczona osoba.
Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie: nr. 536240338 lub
501331367
Kto odbierze i dostarczy paczkę?
W wyznaczonym terminie darczyńcy przyniosą paczkę do salki parafialnej, a wolontariusze dostarczą przesyłkę do osób potrzebujących.
Zachęcamy do udziału w akcji!
Koordynatorem jest pani Alicja Feliks – pedagog szkolny.

Dzisiaj Naszym gościem jest o. Jan, karmelita z Czernej. Kolekta na cele parafii. O 15:00
w salce spotkanie naszej Rodziny Różańcowej. O 17:15 Nabożeństwo.
————————–—–————————————————————————
W poniedziałek wsp. św. Elżbiety patronki dzieł Miłosierdzia. O 17:00 Msza św. w int żyjących i ++ członków Parafialnego Zespołu Caritas. Po Mszy Zespół Caritas zaprasza członków oraz wspierających dzieło Caritas na spotkanie i poczęstunek do salki.
————————–—–————————————————————————
We wtorek o 19:00 w Zameczku spotkanie katechetów naszego dekanatu.
————————–—–————————————————————————
W środę Msza szkolna o 17:00, po Mszy spotkanie rodziców dzieci I komunijnych
————————–—–————————————————————————
W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania (będzie 1.5 godzinny film).
————————–—–————————————————————————
W sobotę wspomnienie św. Cecylii. Na Mszy św. o 18:00 wyrazimy modlitwą wdzięczność:
organistom, orkiestrze, chórowi scholi, dzieciom od s. Adalberty, za ich służbę w naszej
parafii.
————————–—–————————————————————————
W przyszłą niedzielę gościmy w naszej parafii Radio DOXA (107,9FM). Będzie w radio
transmisja Mszy św. o godz. 10:00. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo o 17:15.
————————–—–————————————————————————
Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Caritas za przygotowanie spotkania z św.
Marcinem, odegranie scenki, ofiarowane rogale i pieczywo. Złożony w tym dniu dar dla
misji to 833 zł. Dar na operację chorej Zuzi to 3.014 zł i 7 euro. Za dbałość o oświetlenie
zewnętrzne, paniom za grabienie liści. Bóg zapłać za składane ofiary na ocieplenie i malowanie kościoła.
————————–—–————————————————————————
W środę 26.11. w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii.
————————–—–————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
————————–—–————————————————————————
W przyszłą niedzielę skupienie w Opolu mają Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. Bóg
zapłać naszym szafarzom za posługę w świątyni oraz wśród chorych.
————————–—–————————————————————————
Młodzież:
- Czuwanie Andrzejkowe na Górze ś. Anny w dniach 28 - 30.11.(zapisy i szczegóły u ks.
Piotra).– I niedziela Adwentu w Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych (szczegóły w gablotce).– Europejskie Spotkanie Młodych na przełomie roku w Pradze (szczegóły w gablotce).
————————–—–————————————————————————
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. 1 Maja: Urszulę Kij i Beatę Kisiel oraz
z ul. Szkolnej: Beatę Ściupider i Marzenę Jezierny.
W dniu dzisiejszym, każdy dyskutujący o małej lub wielkiej polityce - ma prawo głosu!

