Porządek Nabożeństw
od 15.11. do 22.11.2015 r.
Niedziela 15.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk w 10 r. śm., rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwagierkę, ++ z pokr. Kruk i Smieskol
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Jadwigę Wiśniewską - zam. od sąsiadów
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + Ludwika Miksa - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 16.11. Rocznica pośw. Katedry w Opolu, św.
7:00 Za + ojca i męża Pawła Kwas, ++ jego rodziców Helenę i Henryka Kwas, rodzeństwo
Urszulę Brol, Bernarda i krewnych
Wtorek 17.11. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, wsp.
17:00 …………………………………...

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU
W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Środa 18.11. bł. Karoliny Kózkównej, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie Bonk oraz
w rodzinach dzieci i wnuków

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

Czwartek 19.11. bł Salomei, zakonnicy, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + męża i ojca Gerharda Steinert, + matkę Marię Kopyto w r. ich urodzin, ++ ojca Józefa,
teściów Paulinę i Józefa Steinert, szwagrów Ernesta, Teodora i Józefa, szwagierki Reginę
Kosytorz i Hildegardę oraz ++ z pokr. Steinert i Kopyto

Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Piątek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża Józefa, synów Andrzeja i Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Huberta, brata Georga oraz ++ z pokr.

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna...
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

Sobota 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
8:00 Za + ojca Franciszka w 40 r. śm., matkę Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową
Gertrudę, dziadków oraz ++ z pokr.
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, Annę i Jana Grobarek, braci Piotra, Bernarda, szwagra
Franciszka oraz ++ z pokr.
Niedziela 22.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 W int. Róż Różańcowych
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. organistów, orkiestry, chóru i scholi
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża i ojca Alfreda z ok. r. urodzin, za ++ jego rodziców Marię i Jana, teściów Gertrudę i Wilhelma Drzymalla

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
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Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.
"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły."
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany!
Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną..
Sentecja tygodnia: Papież Franciszek - Ziemia, którą otrzymaliśmy, należy również do tych, którzy
przyjdą po nas

Dziś niedziela XXXIII zwykła. Kolekta na organizację ŚDM. O 17:15 Nabożeństwo.
—–——–————————–—–————————–———————
W niedzielę w salce parafialne spotkanie o godz. 15:00 pt. „Tajemnice śmierci”.
Spotkanie prowadzi ks. Jerzy St. Niedzielski. Zapraszamy.
—–——–————————–—–————————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie kandydatów do I Komunii św.
w salce o 16:15.
—–——–————————–—–————————–———————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne
—–——–————————–—–————————–———————
25 listopada wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do kościoła św. Piotra i Pawła w Opolu. Zapisy na listę do dnia 22 listopada. tel. 691705344
(Monika).
—–——–————————–—–————————–———————
Przyszła niedziela to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Kolekta na potrzeby parafii.
—–——–————————–—–————————–———————
Kancelaria czynna po Mszach św.
—–——–————————–—–————————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace.
—–——–————————–—–————————–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
—–——–————————–—–————————–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–——–————————–—–————————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Monikę Lempa,
Różę Maks, Joannę Świerczok i Felicję Gwiosda. Bóg zapłać!
Na wesoło:
Mama mówi do Jasia przed wyjściem do szkoły:
- Od razu wracaj do domu!
Jaś idzie zadowolony do szkoły. Jest lekcja religii. Ksiądz się pyta dzieci kto chce
iść do nieba. Wszyscy się zgłosili oprócz Jasia. Ksiądz się pyta Jasia:
- Dlaczego nie chcesz iść do nieba?
- Ponieważ mama zaraz po szkole kazała mi wrócić do domu.
W mieszkaniu państwa Kowalskich trwa remont. Jasiu przybiega do mamy:
- Mamo! Mamo! Przewróciłem drabinę!
- To szybko ją postaw, żeby tata się nie dowiedział!
- Ale tata już wie! Właśnie wisi na żyrandolu!
Pięknego i Błogosławionego tygodnia!

