Porządek Nabożeństw
od 07.12. do 14.12.2014 r.
Niedziela 07.12. II 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 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę
Elżbietę, kuzynkę Krystynę, szwagrów Ernesta i Eryka ++ z pokr.
Poniedziałek 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP o Boże bł. opiekę i łaski dla osób, które wiernie uczestniczą w śpiewie Godzinek
17:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
Wtorek 09.12.
17:00 Za + męża Ernesta Czudaj, ++ matkę Gertrudę, brata Ernesta, bratanka Jana i ++ z pokr
Środa 10.12.
17:00 Za + męża, ojca Jana, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, Stefanię i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego i ++ z pokr.
Czwartek 11.12.
17:00 Za + męża Wilhelma z ok. urodzin
Piątek 12.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + rodziców Pawła i Annę, Wiktora i Cecylię, rodzeństwo, 5 braci, 4 siostry, i ++ pokr.
Sobota 13.12.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
Jana i całej rodziny
————————–—–————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z ok. 50 r. urodzin oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinie
Niedziela 14.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Für + Cili Schulte
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst NSM i św. Jana Pawła II jako podziękowanie za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i rodzinach synów oraz o dary Ducha św.
dla wnuka z ok. 18 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + wujka Ulricha w 10 r. śmierci. ++ z pokr. o radość wieczną

Nasza Kolonowska
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Adwent
Jako okres liturgiczny kształtował się przez wiele
wieków. Najstarsze ślady istnienia Adwentu spotykamy już w IV wieku na terenie Hiszpanii.
Miał on charakter przygotowania wiernych do
Uroczystości Objawienia Pańskiego. Od
V w. Adwent stanowił przygotowanie do Świąt
Bożego Narodzenia i ukształtowany był na wzór
Wielkiego Postu, rozpoczynał się dniem św.
Marcina. Miał on charakter pokutny. Biskup
Tours św. Perpetuus około 480 roku nakazał
swoim wiernym post trzy razy w tygodniu od
dnia św. Marcina do Bożego Narodzenia. Post
ten przetrwał do naszych czasów i jest praktykowany w klasztorach klauzurowych sióstr karmelitanek bosych. Pierwotny charakter pokutny
Adwentu odbił się również w licznych zwyczajach i obrzędach ludowych w Polsce. W Rzymie
Adwent pojawia się w VI wieku. Początkowo
trwał zaledwie dwa tygodnie. Od czasów papieża
św. Grzegorza Wielkiego Adwent ostatecznie
przyjmuje charakter liturgicznego przygotowania
do Świąt Bożego Narodzenia i obejmuje cztery
niedziele. W VIII w. gdy Galia przyjęła liturgię
rzymską, nadała Adwentowi charakter pokutny
i w tej formie utrwalił się on w XIII wieku w całym Kościele. Wprowadzono fioletowy
kolor szat liturgicznych, nie ozdabiano ołtarza kwiatami, zakazano muzyki organowej
a także urządzania przez wiernych "zabaw i wesel hucznych". Zapoczątkowana na
II Soborze Watykańskim wielka reforma liturgiczna nadała liturgii Adwentowej charakter radosnego oczekiwania. Papież Jan Paweł II przypomina wiernym, że "całe orędzie Adwentu przepełnione jest radosną wieścią: Pan przychodzi. Przychodzi dzisiaj
raz jeszcze, tak jak w pełni czasów, która rozpoczęła się przed dwoma tysiącami lat
i do tej pory działa w historii zbliżającej się ku trzeciemu tysiącleciu".
Sentencja tygodnia: Przysłowie niemieckie: Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby
otworzyć na oścież bramę.
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Ocieplenie i malowanie naszej świątyni:
stan ofiar składanych na ten cel, za które składamy gorące podziękowania:
ofiara 156 rodzin
= 32.479 zł.
2 razy zebrany złom = 4.037 zł.
2 kolekty w kościele = 15.874 zł.
wpłata firmy Mercur = 5.000 zł.
Razem = 57.300 zł.
Zakup wełny
= 21.000 zł.
Pozostaje więc
- 36.300 zł.
Od poniedziałku rozpoczną się prace nad ocieplenia naszej świątyni.
Potrwają do świąt Bożego Narodzenia. Polecam te nie łatwe prace pamięci w modlitwie. Kolekta w świątyni, na ten cel, będzie zbierana
w świątyni 28.12.2014 roku.
Zachęcam też do dalszych wpłat na konto bankowe i przypominam,
że tę darowiznę można odliczyć od podatku.
Malowanie świątyni planowane jest na miesiąc wrzesień 2015 roku.
————————–——–—–————————————
Ilość parafian zaangażowanych w grupach:
Rodzina Różańcowa – 244; PRD – 10; Caritas – 26; Biblioteka –
4; Bractwo św. Józefa – 3; Serduszka – 8; Margaretka – 11; Szafarze
– 10; Organiści – 4; Orkiestra - 16; Chór - 32; Lektorzy – 11; Kierowcy busa – 8; Marianki -28; Ministranci – 28
Ostatnio powstała też grupa Szkaplerza NMP. Jest to grupa ponad
stu osobowa. Prośba, aby donieść kartki, które otrzymaliśmy przy
wręczeniu Szkaplerza. Prośba również do tych, którzy otrzymali
Szkaplerz w przeszłości, aby zgłaszali się do siostry przełożonej
w zakrystii, aby zapisać się do parafialnej księgi Szkaplerza.
————————–——–—–————————————
Dziękujemy za nabywanie każdego tygodnia gazetki parafialnej,
a Tym, którzy ją czytają, tym bardziej. Każdego tygodnia drukowanych jest 450 egzemplarzy. Dziękujemy za odwiedzanie naszej strony
www. W miesiącu listopadzie odwiedzin na stronie było 2.800.
————————–——–—–————————————
Do każdej świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy będzie dołączona kartka z zachętą do przekazania 1% podatku na Caritas Diecezji Opolskiej.

Dzisiaj II Niedziela Adwentu. Gościmy w naszej parafii s. Dolores Zok. Wieloletnią
misjonarkę, obecnie pracującą w naszej diecezji. W przedsionku kościoła kiermasz
Caritas. Kolekta na potrzeby diecezji i seminarium. Dzień pomocy modlitewnej
i materialnej Kościołowi na wschodzie.
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. Zachęcamy i zapraszamy do
zainteresowania się ofertą w przedsionku kościoła.
————————–————————————————————————
Od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 Roraty.
————————–————————————————————————
W poniedziałek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 8:00
i 17:00. Podczas Mszy św. o 17:00 kandydaci do I komunii otrzymają medaliki.
————————–————————————————————————
We wtorek na Roratach przyjęcie dwóch nowych kandydatów do grona ministrantów.
————————–————————————————————————
W piątek o 18:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania (3 klasa).
————————–————————————————————————
W sobotę o 15:30 nauka przedchrzcielna Do tej nauki zobowiązani są rodzice
i chrzestni z naszej parafii, którzy w najbliższym czasie są zainteresowani chrztem
św.
————————–————————————————————————
Przyszła niedziela to III Adwentu. Kolekta na potrzeby parafii.
————————–————————————————————————
W zakrystii u sióstr do nabycia opłatki na stół wigilijny.
————————–————————————————————————
Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za przygotowanie dekoracji
adwentowej i wykonanie wieńca. Zespołowi Caritas za rozdział daru jabłek.
————————–————————————————————————
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie bożonarodzeniowe, dnia 14.12.2014 o godz. 15 00 do dużej sali na boisku sportowym. Będą
ciekawe występy „Simona i Denis”.
————————–————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
————————–————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Alfredowi Muc, p. Gizeli
Zajonc i p. Adelajdzie Budnik składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Beatę Piontek, Marię
Respondek, Małgorzatę Gołombek i Sabinę Kiejnig.
Przybądź Panie bo czekamy!

