Porządek Nabożeństw
od 21.12. do 28.12.2014 r.
Niedziela 21.12. IV Adwentu

7:00

Różaniec

7:30

Für ++ Vater Franciszek Smieskol, Mutter Róża, Pfr. Jerzy Obst, Vater Jerzy, u. ++ aus der Verwandtschaft

9:30

Godzinki ku czci NMP

10:00

Za parafian

17:15

Nabożeństwo

18:00

…………………………...

Poniedziałek 22.12.

17:00

1. Za ++ rodz. Agnieszkę i Wilhelma, braci Józefa i Jana, męża Jana, bratanka Joachima, i ++ z pokr.
2. Za + ojca Jana Wieczorek, ++ z rodziny Wieczorek i Baron

Wtorek 23.12.

8:00

Za +męża i ojca Wiktora, ++ rodziców z obu stron, siostry, braci i ++ z pokr.

Środa 24.12. Wigilia

8:00
16:00
24:00

Za + męża i ojca Ernesta, ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron
……………………………
1. Za parafian
2.…………………………

Czwartek 25.12. Boże Narodzenie

7:30
10:00

Do Bożej Op. przez wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie z ok ur.
oraz o Boże bł. w rodzinie
1. Do Bożej Op. przez wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie z ok ur.
2. Do Bożej Op. przez wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie dla
męża Ewalda z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci

14:00

Nieszpory

Piątek 26.12. św. Szczepana

7:00

Różaniec

7:30

Für ++ Ehemann Tadeusz anlässlich des Todestages, Eltern Józef u. Filomena, Geschwister, Schwager, Eltern Piotr i Katarzyna u. ++ aus der Familie Szydłowski u. Szaton

9:30

10:00

Godzinki ku czci NMP

Do Dzieciątka Jezus z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w int. Rosildy Pawlik z ok 80
r. ur. oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci

17:15

Nieszpory

18:00

Do Bożej Op. przez wst MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę zdrowie z ok ur.
oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci

Sobota 27.12. św. Jana Apostoła

8:00
14:00

Za ++ ojców Franciszka Bonk i Huberta Kołodziej w r. ich śmierci, ++ dziadków z obu stron i pokr.
Do Dzieciątka Jezus z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok. 80 r. ur. oraz za + męża

17:30

Nabożeństwo Maryjne

18:00

Za + męża i ojca Ryszarda w r. śmierci, ojca Alfreda, teścia Wincentego, szwagierkę Marię, szwagrów
Konrada i Marka oraz ++ z pokr.

————————–—–————————————————————————

Niedziela 28.12. Świętej Rodziny

7:00

Różaniec

7:30

Für ++ Ehemann u. Vater Franz Scholz, ++ Eltern Anna u. Augustyn, Maria i Teodor, Schwager Jerzy,
Paweł, Ginter u. ++ Hildegarda u. Gilbert, ++ aus der Verwandtschaft

9:30

Godzinki ku czci NMP

10:00

1. Za + matkę Eugenię z ok urodzin, + ojca Jerzego
2. Za + matkę Marię w r. urodzin, ++ ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, siostrę
Hildegard, męża Johana, dziadków i dusze w czyśćcu

17:15

Nabożeństwo

18:00

Za + matkę Katarzynę w r. śmierci.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

51(1097) 21.12.– 28.12.2014
Boże Narodzenie tuż, tuż!
„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz Pan”. Od nas będzie jednak zależało,
jak na te słowa odpowiemy. Dlatego warto wziąć
pod uwagę dobrą radę proroka: „Uczyń wszystko,
co zamierzasz w sercu”. W tym stwierdzeniu zawarte jest bardzo konkretne zadanie. Dobrze będzie
już dziś, indywidualnie, ale też w gronie rodzinnym, określić sposób przeżycia świąt. Przede
wszystkim w tych dniach Oktawy Bożego Narodzenia i aż po Niedzielę Chrztu Pańskiego trzeba
rozradować się Dzieciątkiem Jezus i jak najwięcej
dziękować Bogu za to, że dał nam swego Syna i że
okazana w ten sposób wielka łaska niesie nam zbawienie. Dlatego w tych dniach trzeba zadbać o to,
aby jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii,
która stanowi najlepszą formę wyrażenia Bogu
wdzięczności i przyjęcia Jezusa do swego serca.
Msza święta to przecież czas Bożego Narodzenia
i możliwość rozwoju Bożego życia w nas. Nie możemy więc pozwolić na to, aby pragnienie Jezusa
obudzone w adwencie nie przyniosło dojrzałego
owocu.
Pięknego Religijnego Rodzinnego
czasu Świąt Bożego Narodzenia
każdemu parafianinowi i wszystkim gościom - życzą kapłani
Sentencja tygodnia: papież Franciszek. Nikt nie może kupić zbawienia. Zbawienie jest darmowym darem Pana.

51/2014

Wizyta Duszpasterska 2014/2015
27.12. sobota – 11:00

1. ul. Szkolna (od ul. Kościuszki)
2. ul. hrabiego Colonny (od ul. Długiej)

28.12. niedziela – 14:30 1. ul. Prosta (od końca)
2. ul. Słoneczna (od lasu), ul. Krzywa (od ul. Leśnej)
29.12. poniedziałek - 10:00 – 13:00 i od 14:00 1/2 Haraszowskie parzyste
(od lasu i ul. Opolskiej)
30.12. wtorek - 10:00 – 13:00 i od 14:00 1/2 Haraszowskie nieparzyste
(od lasu i ul. Opolskiej)
02.01. piątek – 13:00 1/2 ul. Kościuszki (obie strony od ul. Opolskiej)
03.01. sobota – 10:00 – 13:00 i od 14:00 1/2 ul. ks. Czerwionki
(od nr 1 oraz od Staniszcz) i ul. Topolowa
04.01. niedziela – 13:00 1/2 Sziber i Las (Haraszowskie) i ul. Leśna (od lasu
i od banku)
05.01. poniedziałek - 14:00

1/2 ul. Opolska (od Ozimka i od Zawadzkiego)

06.01. wtorek – 13:00

1. ul. Fabryczna, ul. Brzozowa (od ul. Kościuszki),
ul. Nowa (od lasu)
2.ul. Różana (od ul. Tulipanowej)

07.01. środa – 15:00

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

08.01. czwartek – 15:00 1. ul. Długa (od ul. 1 Maja)
2. ul. Tulipanowa, ul. Chabrów, ul. Bzów
09.01. piątek – 15:00 1. ul. Kraszewskiego (od ul. Prusa), ul. Krasińskiego
2. ul. Mickiewicza (od Słowackiego), ul. Konopnickiej
10.01. sobota – 10:00 – 13:00 i od 14:00 1/2 ul. 1 Maja (obie strony
od Staniszcz)
11.01. niedziela – 13:00 1/2 ul. Kolejowa i kolęda dodatkowa

Dzisiaj IV Adwentu. Podczas Mszy św. o 10:00 zostanie przyniesione do Nas Światełko Betlejemskie. Po Mszy św. o 10:00 Zapraszamy do salki na Wigilię dla osób chorych, starszych
samotnych, seniorów. Kolekta na potrzeby parafii.
————————–————————————————————————
W poniedziałek o godz. 17:00 ostatnie Roraty. Po roratach w salce spotkanie opłatkowe dla
uczniów gimnazjum (klasy I - III).
————————–————————————————————————
We wtorek od 8:00 odwiedziny chorych z komunią św. w domach.
————————–————————————————————————
W środę Wigilia. Pasterka dla dzieci i osób starszych o godz. 16:00. O północy Msza św. Pasterka. Przed Pasterką przygotowanie słowno - muzyczne. Kolekta na dom samotnej matki
w Opolu.
————————–————————————————————————
W czwartek I dzień Bożego Narodzenia. Msze św. o 7:30 (w j. polskim) i 10:00. Nie będzie
Mszy św. o 18:00. Nieszpory kolędowe o 14:00. Kolekta na cele parafii.
————————–————————————————————————
W piątek św. Szczepana. Msze św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na
potrzeby sióstr karmelitanek. Jest udzielona dyspensa od spożywania pokarmów mięsnych.
————————–————————————————————————
Przyszła niedziela to Uroczystość św. Rodziny. Kolekta, zbierana w kościele, na malowanie
naszej świątyni. Odpust w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem. O 11:00 Msza św. i spotkanie
z ks. biskupem, w Jemielnicy, migrantów zarobkowych i ich rodzin.
————————–————————————————————————
Sakrament pokuty: dzisiaj od 16:00 do 18:00; w poniedziałek 8:00 - 10:00 i 15:00 - 17:00;
we wtorek 7:30 - 10:00 i 16:00 - 18:00; w środę 9:00 - 10:00.
————————–————————————————————————
W zakrystii u sióstr do nabycia opłatki i świece na stół wigilijny. Do nabycia również płyty
z pastorałkami i kolędami w wykonaniu naszego chóru Colnovica.
————————–————————————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Za przywiezione choinki oraz prace porządkowe i dekoracyjne w naszej świątyni na zbliżające się Święta. Również za pracę zabezpieczającą elementy elektryczne na strychu naszego kościoła. Zakończyły się prace przy ociepleniu
stropu naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na ten cel i malowanie świątyni.
————————–————————————————————————
We wtorek w Zameczku DPS w Zawadzkiem będzie gościł i krzyż i obraz MB ŚDM Kraków
2016. W godzinach 11:00 - 12:00 czuwanie dla młodzieży, 12:00 - 13:00 czuwanie dla rodzin.
————————–————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny (7 zł - świąteczny numer), Mały Gość, Stadt Gottes, Weite Welt,
Pico. Biblioteka parafialna czynna dzisiaj, później dopiero po Nowym Roku. Zachęcamy do
wypożyczania książek i filmów DVD.
————————–————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Urszuli Czudaj, p. Ewaldowi Ozimek, p. Krzysztofowi Lebioda, p. Stefanii Koza, p. Wiktorowi Niewiak, p. Rosildzie Pawlik, p. Hildegardzie Kozubek i p. Wilhelmowi Gola składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Irenę Krasucką, Marię Konieczny,
Mariolę Chudy i Sylwię Chudy. Bóg zapłać!

