Porządek Nabożeństw
od 22.11. do 29.11.2015 r.
Niedziela 22.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie (Deutsch)
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
Poniedziałek 23.11. św. Klemensa I, papieża i męczennika, wsp.
7:00 Za + Jadwigę Wiśniewską w miesiąc po śmierci - zam. od syna z rodziną
Wtorek 24.11.
17:00 Za ++ matkę Zofię w r. śmierci, ojca Stanisława, męża Norberta, teściów, szwagrów,
dziadków i pokr.
Środa 25.11. św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
Czwartek 26.11.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i zdrowie dla Adelajdy Świerc z ok. 78 r. urodzin oraz o Boże bł. I zdrowie dla dzieci
Piątek 27.11.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + Gizelę Pocześniok w 6 r. śmierci, + ojca Jerzego
18:00 Nabożeństwo dla młodzieży
Sobota 28.11.
8:00 Za + Elfrydę Dyllong
14:00 Msza św. i ślub Katarzyna Bock i Bartosz Sołtysik
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża Alfreda z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów i pokr.
Niedziela 29.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 …………………. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. żyjących i ++ członków Klubu Seniora w Kolonowskiem
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ Elżbietę Gansiniec, jej męża Henryka, rodziców i rodzeństwo

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Chrystus Królem
„Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty
jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy
też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat
odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.
Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego
świata, słudzy moi biliby się, abym nie
został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Tutaj, teraz,
zaraz, już, natychmiast – pilot telewizora, klawiatura komputera i ekran
dotykowy telefonu komórkowego uczą
nas, że nie ma na co czekać, skoro cały
świat jest na wyciągniecie dłoni.
Potrzebną informację możemy uzyskać
w błyskawicznym tempie. Zapragnąłeś przyjemności? Żaden problem! Kilka kliknięć i rozrywka gwarantowana. Jakże irytujące może być to, że widzimy już teraz
pełnego zwycięstwa Jezusa? Czy nie mógłby się trochę pospieszyć? Przecież jest
Królem. Zamach? Odwet. Krytyka? Riposta. Chwilami wygląda na to, że my ludzie jesteśmy bardziej zaradni od Boga! Nie z tego świata jest Jego królestwo. Nie
według naszych schematów. „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was…” (Mt 20, 25b-26a). Możemy się
zżymać na scenariusze pisane przez Boga, ale w ostatecznym rozrachunku musimy
uznać, że Jemu naprawdę chodzi o nas, o nasze dobro, o naszą zdolność do kochania – innymi słowy: o zwycięstwo miłości w nas. Im więcej kochasz, tym bliżej
jest Królestwo.
Sentecja tygodnia: Benedykt XVI - Boże Królestwo jest obecne tam, gdzie On jest
kochany i dokąd Jego miłość dociera.
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W tym tygodniu Msze św.: dzisiaj 7:30 ( w j. niemieckim); 10:00; 18:00;
poniedziałek 7:00; wtorek 17:00; środa 17:00; czwartek 17:00; piątek
17:00; sobota 8;00 i 18:00; przyszła niedziela 7:30 ( w j. niemieckim);
10:00; 18:00.
—–——–——————————–————————–—–
29.11. Niedziela, od godziny 15:00 sala widowiskowa, zabytkowa chata Jarmark Bożonarodzeniowy (szczegóły na plakatach). ZAPRASZAMY!
—–——–——————————–————————–—–
Rok Życia Konsekrowanego trwa w Kościele Powszechnym
do 02 lutego 2016 roku.
Rok Miłosierdzia w Kościele Powszechnym będzie od 08 grudnia
2015 roku do 20 listopada 2016 roku.
—–——–——————————–————————–—–
W imieniu swoim i każdego z parafian słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy troszczą się o muzykę i śpiew w naszej parafii. Bóg zapłać. Zachęcamy nowe osoby do wstępowania do chóru, orkiestry,
scholi.
Dziękujemy też Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. pełniącym
posługę w naszej parafii.
—–——–——————————–————————–—–
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym: „Maryja jest wzniosłym
przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu”. Gdy patrzymy na nasze kościoły i kaplice, to mamy przekonanie, że są one miejscami świętymi, ze względu na mieszkającego w nich Jezusa. Jego obecność je
uświęca. Pomyślmy podobnie o Maryi. Ta, która nosiła pod sercem
Syna Bożego sama stała się świątynią. Duch Święty ją konsekrował.
Osoby konsekrowane, podobnie jak Maryja, „noszą” w sobie Jezusa,
który je uświęca.
„Kościół winien zabiegać o to, aby jego obecność była dostrzegalna
w codziennym życiu. Ma przy tym prawo oczekiwać, że znacznie przyczynią się do tego osoby konsekrowane, powołane, aby w każdej sytuacji dawać konkretne świadectwo swojej przynależności do Chrystusa”.
W kościele się modlimy, a na ulicy grzeszymy? Gdzie kończy się sacrum, a zaczyna się profanum? Obecność osób konsekrowanych
w świecie pomaga nam pamiętać o tym, że „Do Pana należy ziemia
i wszystko co ją napełnia”.

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta na potrzeby
parafii. Gościem jest o. Mirosław Lipowicz - Redemptorysta. O 17:15 Nabożeństwo do Jezusa Chrystusa Króla.
—–——–————————–—–————————–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Spotkanie kandydatów do I Komunii św.
w salce o 16:15.
—–——–————————–—–————————–———————
W czwartek od 17:30 do 19:00 można zapisywać intencje mszalne na 2016 rok.
—–——–————————–—–————————–———————
W piątek o 18:00 Nabożeństwo - Czuwanie dla młodzieży gimnazjum i starszej.
—–——–————————–—–————————–———————
W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O godz. 9:00 spotkanie ministrantów.
—–——–————————–—–————————–———————
W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu. Podczas Nabożeństwa o 17:15 błogosławieństwo świec, wianków oraz opłatków. Kolekta na cele parafii. Po Mszy
św. wieczornej w sobotę oraz w niedzielę po Mszach o 7:30 i 10:00 Caritas Parafii organizuje Kiermasz w przedsionku kościoła.
—–——–————————–—–————————–———————
Caritas Parafialny prosi chętnych do upieczenia pierników. Pierniki prosimy
przynosić w czwartek 26.11. od 16:30 do 17:00 do salki.
—–——–————————–—–————————–———————
W środę wyjazd na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do kościoła św. Piotra
i Pawła w Opolu. Zapisy na listę do dziś.
—–——–————————–—–————————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace szczególnie
przy rabatkach kwiatowych. Za składane ofiary na cele parafii, na opał, na
ŚDM, z racji wypominek oraz za złożone opłaty cmentarne.
—–——–————————–—–————————–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość
—–——–————————–—–————————–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–——–————————–—–————————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Teresę Burda,
Joannę Niestrój, Erykę Zmudzik i Mariolę Wilkosz. Bóg zapłać!
Błogosławionego i owocnego przeżycia dzisiejszej Niedzieli i całego Tygodnia!

