Porządek Nabożeństw
od 23.11. do 30.11.2014 r.
Niedziela 23.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Für + Tadeusz Osiński - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Gertrudę, ojca Franciszka, córkę Małgorzatę, teściów Jana i Rozalię, szwagra Gerharda, swata Henryka oraz ++ z pokr.
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.
Poniedziałek 24.11.
17:00 Za ++ matkę Zofię w r. śmierci, ojca Stanisława, męża Józefa, siostrę Magdalenę, szwagrów
Teodora i Norberta oraz dziadków
Wtorek 25.11.
17:00 Za + brata z ok. 70 r. urodzin, ++ bratowe i z rodziny.
Środa 26.11.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Adelajdy Świerc z ok. 77 r. urodzin oraz o Boże bł. dla dzieci
Czwartek 27.11.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Gizelę Pocześniok w 6 r. śmierci oraz + ojca Jerzego i ++ z pokr.
Piątek 28.11.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1.Za wst. św. Franciszka w int. żyjących i ++ hodowców gołębi pocztowych z ok 50-lecia sekcji Kolonowskie
2.Za + męża Georga w 80 r. urodzin, ++ teściów, brata, szwagrów oraz dusze w czyśćcu
3……………………………………………
Sobota 29.11.
8:00 Za + Tadeusza Osiński w miesiąc po śmierci
9:00 W int. LSO naszego dekanatu
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Piotra i Teklę, braci Ludwika, Alojza, szwagra Ericha,
bratanka Waldemara oraz ++ z pokr.
Niedziela 30.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter, Oma, Schwiegermutter Hildegarda zumTodestag, Eltern, Ehemann, Geschwister,
u. ++ aus der Verwndtschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za parafian
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża Piotra Lempa, ++ rodziców z obu stron, Hildegardę i Franciszka Machula ++ z pokr
i dusze w czyśćcu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

47(1093) 23.11.– 30.11.2014
Wędrówka 4
Kiedy jest się w drodze, kilka dni i ma
za sobą wiele kilometrów to normalną
rzeczą jest zmęczenie. Nogi odmawiają
posłuszeństwa, pojawiają się bąble
a nawet rany. Dostrzegalny jest grymas
na twarzy. Zęby coraz bardziej się zaciskają ze złości, a w oczach pojawiają
się łzy. Przestaje mieć człowiek pewność, że dojdzie do końca. W takich
momentach warto obok siebie mieć
towarzysza podróży o którego mogę
wesprzeć ramię, który krótkim „damy
radę” podniesie na duchu, który może
i podniesie głos, aby wstrząsnąć zniechęconego. Namawia, aby się nie poddawać. Czasami w drodze uda się
uśmierzyć ból albo nawet całkiem go wyleczyć. Czasami będzie trzeba
nauczyć się z nim żyć. Dziś część czwarta wędrówki, ostatnia, czyli koniec drogi. Koniec drogi to szczególna chwila. Koniec drogi jest pełen
treści, gdyż zawiera wszystkie kolejne kroki, które tu doprowadziły. Dobre i złe chwile. Ale dotarcie do mety stawia też przed nami pytania. Co
teraz? Zdaję sobie sprawę, że nie jestem tym samym człowiekiem, który
wyruszył w drogę. tyle się nauczyłem. Tyle przemyślałem. Mam teraz
przed sobą tyle możliwości. Koniec jednej drogi jest początkiem innej.
Na szczytach Alp są krzyże. na każdym jest blaszana skrzyneczka i przywiązany długopis. Ten kto wszedł wpisuje datę, imię i nazwisko, kraj.
Taki autograf małego, nieznanego człowieka, na wysokości 3000 m.
n.p.m. Dziękuję Ci Boże, mój towarzyszu wędrówki!
Sentencja tygodnia: Stuard i Linda: „Dziękuję, to taki uścisk wyrażony
słowami”.

47/2014

Opowiadanie
Na wydziale medycznym pewnego sławnego uniwersytetu profesor anatomii
rozdał wszystkim studentom test na końcowym egzaminie. Jeden ze studentów,
który przygotował się bardzo drobiazgowo, szybko odpowiedział na wszystkie
pytania, za wyjątkiem ostatniego. Pytanie brzmiało: Jak ma na imię sprzątaczka?
Student oddał test pozostawiając bez odpowiedzi ostatnie pytanie. Zanim jednak
go oddał, zapytał profesora, czy to ostatnie pytanie będzie brane pod uwagę do
oceny. Ależ oczywiście! - odpowiedział profesor - W swojej karierze spotkacie
wielu ludzi. Każdy z nich jest ważny i zasługuje na waszą uwagę, chociażby na
mały uśmiech czy zwykłe pozdrowienie.
————————–—–——————————————————————
Na wesoło
Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
- Pobieranie zakończone
W czasie transmisji meczu piłkarskiego reprezentacji Polski jeden z piłkarzy
przychodzi do sprawozdawcy radiowego i mówi:
- Panie redaktorze, mam prośbę. Czy mógłby pan wolniej mówić? My nie nadążamy z grą!
Turysta spotyka bacę i pyta:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę? Chce zdążyć na pociąg o 10:40.
- Idźcie, idźcie, a jak spotkacie mojego psa, to i na ten o 9:15 zdążycie!
Spotyka się dwóch kolegów
- Dlaczego w waszym kościele są takie dziury w posadzce?
- Ksiądz w ostatnią niedzielę mówił na kazaniu o tym, że mamy szukać korzeni
wiary.
Spotyka blondyn blondynkę.
- Ale pani dziś czarownicująco wygląda! - wita ją.
- Czyżby to był kompleks?
- Ależ nie. Chciałem pani zaimpregnować
————————–—–——————————————————————
św. Jan Paweł II o rodzinie
„Małżonkowie, w zakresie swego życia moralnego, są powołani do ustawicznego postępu, wiedzenia szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawania wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą
kierowania się nimi w konkretnych decyzjach”.
W katolickich księgarniach pojawia się coraz więcej wartościowych publikacji
o wychowaniu, intymności małżeńskiej, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów. Warto po nie sięgać i przez to zadbać o duchowy rozwój.

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Na
Mszy św. o 10:00 poświęcenie nowego ornatu.
————————–—–————————————————————————

W środę Msza szkolna o 17:00. O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych.
————————–—–————————————————————————

W czwartek o 19:00 na plebanii spotkanie PRD.
————————–—–————————————————————————

W sobotę dekanalne spotkanie ministrantów. Rozpoczęcie Mszą św. w naszym kościele
o godz. 9:00. Następnie rozgrywki na sali gimnastycznej.
————————–—–————————————————————————

Przyszła niedziela to I Adwentu. Gościmy w naszej parafii Radio DOXA (107,9FM).
Będzie w radiu transmisja Mszy św. o godz. 10:00. Kolekta na cele parafii. Nabożeństwo
o 17:15. Po południu gościmy delegację z parafii Hochdal.
————————–—–————————————————————————

Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za naprawy usterek pieca na plebanii,
organów, Busa, chłodni w kaplicy pogrzebowej, kaloryferów w klasztorze. Rodzinie
Różańcowej za przygotowanie spotkania w salce oraz ofiarowanie nowego ornatu (do
Mszy św. ślubnych). Zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania w salce.
————————–—–————————————————————————

W środę 26.11. w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii.
————————–—–————————————————————————

Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest kalendarz, Mały Gość (dodatkiem jest
lampion na roraty).
————————–—–————————————————————————

Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteki, wypożyczania książek i filmów DVD.
————————–—–————————————————————————

Nasz Caritas otrzymał transport jabłek. Będą one wydawane jako dar w poniedziałek
i wtorek od 15:00 do 18:00
————————–—–————————————————————————

W II niedzielę Adwentu w przedsionku kościoła będzie tradycyjny Kiermasz Caritas.
Będzie można nabyć: świece na stół wigilijny, ozdoby i dekoracje, skarpetki oraz kalendarze na 2015 rok, filmy i książki.
————————–—–————————————————————————

Młodzież: - Czuwanie Andrzejkowe na Górze św. 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).
—–———————————–—–————————————————————————

Kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o wychowaniu” odbędzie się 01.12. br. w naszym
gimnazjum. Zachęcamy do udziału!
—–———————————–—–————————————————————————

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Adelajdzie Świerc i p. Tadeuszowi Lewandowskiemu składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–———————————–—–————————————————————————

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Ewę Lenart, Urszulę Knol,
Barbarę Głąbik i Barbarę Marcinkowską.
Chryste króluj, Chryste zwyciężaj!

