
Porządek Nabożeństw 

od 30.11. do 07.12.2014 r. 

 

Niedziela 30.11. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter, Oma, Schwiegermutter Hildegarda zum Todestag, Eltern, Ehemann, Geschwis-

ter, 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. 

 

Poniedziałek 01.12. 

17:00 Za ++ męża, rodziców, rodzeństwo z obu stron 

 

Wtorek 02.12. 

17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna oraz ++ z pokr. 

 

Środa 03.12. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, wsp. 

17:00 Za + męża, ojca i dziadka Piotra Lempa, ++ rodziców z obu stron oraz dusze w czyśćcu 

 

I Czwartek 04.12. 

16:00 Godzina Święta 

17:00 Za + ojca Wilhelma w r. śmierci, matkę Adelajdę oraz ++ z pokr. Szaton i Czok 

 

Piątek 05.12. 

  7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfargemeinde 

16:30 Różaniec za młode pokolenie 

17:00 Za + rodziców oraz ++ z rodziny i pokr. 

18:00 …………………... 

 

Sobota 29.11. 

  8:00 …………………... 

13:00 Do Bożej Op. i MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok. 80 

r. urodzin Agnieszki Dyla oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i gości oraz za + męża Henryka 

15:00 Chrzest: Paulina Barbara Fiedler, Amelia Maria Skwara. Roczek Kamil Niestrój 

————————–—–———————————————————————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + matkę Gertrudę w 4 r. śmierci, ++ ojca Wilhelma, matkę Marię, dziadków z obu stron, 

matkę chrzestną Annę, wujka Józefa, kuzyna Bernarda oraz ++ z pokr. 

 

Niedziela 30.11. I Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Für + Mutter Anna Rok anlässlich des 2 Todestages, ++ Vater Theodor, Schwiegereltern 

Elżbieta u. Gerhard Mrochen u. ++ Groseltern beiderseites 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Tadeusza Osiński - zam. od męskiej Róży Różańcowej 

17:15 Nabożeństwo 

18:00 ……………………...…………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Adwent 

 

Pierwsza niedziela adwentu to zarazem początek nowego roku 

kościelnego. Wiele razy słyszeliśmy, że to właśnie dzisiaj  

mamy wspaniałą okazję do tego, by przypomnieć sobie  

o sprawach najważniejszych i jednocześnie nadać odpowiedni  

kierunek nie tylko naszemu życiu parafialnemu, ale też  

rodzinnemu i osobistemu. Tematem rozpoczynającego się  

roku kościelnego są słowa: „Nawracajcie się i wierzcie  

w Ewangelię”. Jakie rodzą w nas skojarzenia? Jakim echem 

odbijają się w naszych sercach? Z jednej strony możemy się 

przed nimi bronić, twierdząc, że przecież się staramy, chodzi-

my do kościoła. Niech więc usłyszą to ci, którzy w codzienno-

ści nas gorszą, albo wskutek różnych intryg są wręcz przyczy-

ną naszego cierpienia. Czy jednak my sami nie potrzebujemy 

nawrócenia, po to, by bardziej ufać Bogu, bardziej kochać, mieć w ser-

cu więcej pokoju? Z drugiej strony wezwanie do nawrócenia może  

w nas pomnożyć poczucie winy. Przecież tyle jest jeszcze do zrobienia. 

To i tamto muszę naprawić, albo poprawić. Kiedy wreszcie będę mógł 

ze spokojem odetchnąć? 

Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian uspokaja nas, pisząc: „nie brakuje 

wam żadnego daru łaski”. Jesteśmy potężnie „uzbrojeni” do pięknego  

i świętego życia. Może więc nawrócenie, w adwencie i w całym roku 

liturgicznym, będzie oznaczało: 

- zobaczyć jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak bardzo nas obdarował 

- przyjąć Jego Miłość i dary, które przynosi w Jezusie, na nowo Go  

pokochać 

- odrzucać to, co nie pozwala zobaczyć Bożej miłości i się nią dzielić 

 

Sentencja tygodnia: Etta Hillesum: Jest we mnie bardzo głęboka stud-

nia. A w tej studni jest Bóg. 



W grudniu i styczniu następujące Róże Różańcowe 

przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 

 30.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 07.12. Róża 6 p. Maria Baron  

 14.12. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch  

 21.12. Róża 8 p. Gizela Zajonc  

 25.12. Róża 9 p. Maria Kruk 

 26.12. Róża 10 p. Rosilda Pawlik 

 28.12. Róża 11 p. Krystyna Swododa 

 01.01. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 04.01. Róża 1 p. Teresa Obst 

 06.01. Róża 2 p. Anna Bock 

 08.01. Róża 3 p. Katarzyna Budnik 

 15.01. Róża 4 p. Hildegarda Czupała 

 22.01. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 29.01. Róża 6 p. Maria Baron  

————————–—–—————————————————————— 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli. 

 

 PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi świadkami. 

————————–—–—————————————————————— 

- Roraty od poniedziałku do piątku w Naszej świątyni o godzinie 17:00. Radio Doxa  

zaprasza na radiowe audycje roratnie od poniedziałku do piątku o godz. 19:30. (107,9 FM 

lub www.doxa.fm). 

- W przyszłą niedzielę Kiermasz Caritas. Można nabywać: świece na stół wigilijny, 

ozdoby i dekoracje, skarpetki, pierniki oraz kalendarze na 2015 rok, filmy, kropielnicę 

domową. Będzie można też nabywać różne drobnostki z przeznaczeniem na cele misyjne. 

Płytę DVD z rekolekcjami dla małżeństw, ks. Eugeniusza Plocha. 

- W dniach 12 - 14 grudnia w kościele seminaryjnym w Opolu rekolekcje dla małżeństw 

Remont małżeński. (Szczegóły na plakacie w gablotce). 

————————–—–—————————————————————— 

św. Mikołaj 

Wydawać się może, że przychodzi tylko 6 grudnia. Przychodzi i odchodzi. Tak to prawda. 

Ale może się zdarzyć, że przyszedł w grudniu i nie odszedł. Pozostał. Przychodząc znał 

jak każdy św. Mikołaj, adresy, grzecznych i niegrzecznych chłopców, grzecznych i nie-

grzecznych dziewczynek. Odwiedzał, zostawiał prezenty, uśmiech, dobre słowo i szedł 

dalej. Aż tu nagle zostawiając gdzieś dobre słowo, wpadł w zachwyt. On myślał, że  

w jego starczym wieku i z jego doświadczeniem nic jest w stanie go już zachwycić.  

A jednak stało się. Mikołaj wpadł w zachwyt. Spotkał się z cudowniejszym stworzeniem, 

niż on sam, a nie był to św. Mikołaj. Nie był ubrany na czerwono. Obdarzał tak jak św. 

Mikołaj, uśmiechem, dobrocią, serdecznością. Mikołaj nie wrócił, tam skąd przybył.  

Pozostał. U św. Mikołaja miłość nie jest dodatkiem do życia. U niego miłość jest istotą 

życia. Każdy, w każdym czasie, może być św. Mikołajem. 

Dzisiaj I Niedziela Adwentu. Gościmy w naszej parafii Radio DOXA (107,9FM lub 

www.doxa.fm). W radiu transmisja Mszy św. o godz. 10:00. Po Mszy św. do godziny 

13:00 blok informacyjny o naszej parafii, przedstawiany przez mieszkańców Kolonow-

skiego. Kolekta na cele parafii oraz wsparcie działalności radia DOXA. Nabożeństwo  

o 17:15. Po południu gościmy delegację z parafii Hochdal w związku z ŚDM w 2016 

roku, w Krakowie. 

————————–——–—–———————————————————————— 

W poniedziałek o godz. 17:00 pierwsze Roraty. 

————————–——–—–———————————————————————— 

W środę o 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych. 

————————–——–—–———————————————————————— 

W I czwartek o 16:00 Godzina Święta. 

————————–——–—–———————————————————————— 

W I piątek o 7:00 msza w int. chorych, po wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 od-

wiedziny chorych w domach z Komunią św. O 18:00 Msza św. Roratnia dla młodzieży 

gimnazjalnej i starszej. 

————————–——–—–———————————————————————— 

W I sobotę o 15:00 Msza chrzcielna i rocznych dzieci. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Przyszła niedziela to II Adwentu. Gościmy w naszej parafii s. Dolores Zok. Wieloletnią 

misjonarkę, obecnie pracującą w naszej diecezji. W przedsionku kościoła kiermasz Cari-

tas. Kolekta na potrzeby diecezji i seminarium. Dzień pomocy modlitewnej i materialnej 

Kościołowi na wschodzie. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za sprzedaż złomu na cel malowania 

kościoła. Za naprawę schodów w salce klasztoru. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

————————–——–—–———————————————————————— 

Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteki, wypożyczani książek i filmów DVD. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Caritas prosi chętnych do upieczenia pierników. Pierniki można przynosić w piątek do 

salki od 16:00 do 17:00.(Nie trzeba pakować). 

————————–——–—–———————————————————————— 

Kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o wychowaniu” odbędzie się 01.12. br. w naszym 

gimnazjum. Zachęcamy do udziału! 

————————–——–—–———————————————————————— 

Rozpoczynamy sezon grzewczy w kościele. Prośba o zamykanie drzwi oraz o przytrzy-

mywanie głównych drzwi wahadłowych. Prośba o wrzucanie śmieci z cmentarza tylko 

do pojemników. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Agnieszce Dyla składamy jak 

najserdeczniejsze życzenia. 

————————–——–—–———————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Helenę Budnik, Małgorzatę 

Swoboda, Barbarę Grad i Sylwię Koston. 
 

Przybądź Panie bo czekamy! 
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