Porządek Nabożeństw
od 29.11. do 06.12.2015 r.
Niedziela 29.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie oraz za
+ męża (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
Poniedziałek 30.11. św. Andrzeja, Apostoła, święto.
17:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, Elżbietę i Piotra, rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, Józefa
i dusze opuszczone
Wtorek 01.12.
17:00 Za ++ rodziców Pawła i Paulinę, męża Antoniego, teściów, rodzeństwo i pokr.
Środa 02.12.
17:00 Za + męża i ojca Wilhelma, ++ rodziców i rodzeństwo
I Czwartek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, wsp.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, pokr. i dusze
w czyśćcu
I Piątek 04.12. św. Barbary, dziewicy i męczennicy, wsp.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfargemeinde (Deutsch)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Do Bożej Op. za wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. i zdrowie z ok.
urodzin w rodzinach synów
I Sobota 05.12.
8:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldą Macioł, Rocha i Rozalię Sylla, siostrę Anastazję i Urszulę,
matkę chrzestną Marię i pokr z obu stron
————————–—–——–————————————–——–——————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Gertrudę w 5 r. śmierci, ojca Wilhelma, matkę Marię, szwagra Alfreda, dziadków z obu stron, matkę chrzestną Annę, wujka Józefa, kuzyna Bernarda i ++ pokr.
Niedziela 06.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Annę w 3 r. śmierci, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda, dziadków i pokr.
(j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. i zdrowie z ok. 70
r. urodzin Franciszka oraz o Boże bł. w rodzinie
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Piotra Lempa, rodziców z obu stron, brata Henryka, siostrę Elżbietę, pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

48(1145) 29.11. – 06.12.2015
Adwent
„Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł
na was znienacka, jak potrzask”.
Co tak naprawdę jest lepsze: dokładnie wiedzieć kiedy nadejdzie
koniec świata, czy żyć w błogiej
nieświadomości, pozwalając, aby
przychodzący Chrystus nas zaskoczył? Jeślibyśmy wiedzieli kiedy to
ma się stać, zaczęlibyśmy zbierać
myśli, przygotowywać bilans zysków i strat, żegnać się z bliskimi i koniec końców, czy takie czekanie nie stałoby się nieznośne? Może owe
„znienacka” jest lepszym rozwiązaniem? Dzisiaj żyjemy, jak gdyby nigdy nic, a jutro już tego świata nie ma. Proste? Nikt się nie zamartwia, nie
liczy skrupulatnie dobrych uczynków (tak jakby one miały decydujący
głos o naszej przyszłości). W adwencie naszego życia nie chodzi o neurotyczne spoglądanie na zegarek, ale o to, by „serca nie były ociężałe”.
Warto więc stawiać sobie pytanie: co jest ciężarem w moim sercu? I co
ciekawe, to pytanie wcale nie ma nam przypominać o konieczności
dźwigania krzyża, a jeśli już, to chodzi o „krzyż”, który sami sobie nakładamy. Jeśli zasypiasz wieczorami, nie żegnając się z codziennością,
to w adwencie Bóg chce Ci pomóc, abyś był choć troszkę bardziej wolny.
Sentencja tygodnia: Benedykt XVI - Człowiek żyje, dopóki czeka.
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Rozpoczęto ogrzewanie kościoła. Prosimy o zamykanie drzwi!
—–————————————————————–————————–—–
Dzisiaj od godziny 15:00 w sali widowiskowej oraz zabytkowej chacie Jarmark Bożonarodzeniowy (szczegóły na plakatach). Cel bardzo szczytny - ZAPRASZAMY!
O godzinie 16:30 zostanie przeprowadzona licytacja autentycznej koszulki Jakuba Błaszczykowskiego z Jego autografem.
—–————————————————————–————————–—–
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Za chrześcijan prześladowanych w różnych zakątkach świata. Za wszystkich, którzy musieli uciekać ze swego domu i kraju.
—–————————————————————–————————–—–
W grudniu i styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.12. Róża 04 p. Hildegarda Czupała
13.12. Róża 05 p. Elfryda Fleger
20.12. Róża 06 p. Maria Baron
25.12. Róża 07 p. Hildegarda Klabisch
26.12. Róża 08 p. Gizela Zajonc
27.12. Róża 09 p. Maria Kruk
01.01. Róża 10 p. Brygida Lepka
03.01. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
06.01. Róża 12 p. Manfred Ullmann
10.01. Róża 01 p. Teresa Obst
17.01. Róża 02 p. Anna Bock
24.01. Róża 03 p. Inga Muc
31.01. Róża 04 p. Hildegarda Czupała
—–————————————————————–————————–—–
WYBORY DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTRESKICH
Dziś na Mszach św. słowo o zadaniach PRD. Po 5 letniej kadencji w całej diecezji odbywają się wybory nowych członków PRD. Będą one przebiegały w następujący sposób:
- pierwszy etap wyborów, odbędzie się do 06 grudnia, polega on na zgłoszeniu przez
wiernych kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kartkę z wytypowanymi
dwoma kandydatami, wrzucamy do urny umieszczonej z tyłu kościoła. Przedstawiciele
dotychczasowej PRD podliczą głosy.
- 13 grudnia zostanie przygotowana lista 10 kandydatów, którzy otrzymali największą
ilość głosów.
- 20 grudnia z listy 10 kandydatów, oddajemy głos na 3 osoby. Przedstawiciele dotychczasowej PRD podliczają głosy. 6 osób z największą liczbą głosów, po wyrażeniu przez
Nich zgody, zostaje wybranych do PRD na lata 2015 - 2020 (ewentualnie przy zmianie
ks. proboszcza mogą nastąpić nowe wybory). Do PRD wchodzą też ks. proboszcz, siostra
przełożona Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz 3 osoby wybrane przez ks. proboszcza,
w tym będzie wybrany przedstawiciel młodzieży, za względu na ŚDM w 2016 roku.
- 06 stycznia 2016 r. zaprzysiężenie nowej PRD. Po Mszy w salce spotkanie dotychczasowej i nowej PRD.
Uprawniona do głosowania jest osoba, która ukończyła 16 rok życia. Każda osoba może
oddać jeden głos.

Dziś 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. W Opolu w kościele seminaryjnym o 15:30 Ekumeniczna Modlitwa Młodych.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W środę o 18:00 w salce spotkanie rodziców dzieci I komunijnych. Wyjazd na Apel
Jasnogórski o 18:45 (koszt 13 zł. zapisy w zakrystii).
————–———————–—–—–—–-———————–———————
I czwartek Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego o 16:00.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
I piątek o 7:00 Msza św. i wystawienie Najświętszego. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny
chorych z Komunią św.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W sobotę o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W przyszłą niedzielę II Niedziela Adwentu. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele
diecezji i seminarium i Pomoc Kościołowi na wschodzie. Gościem będzie o. Werbista.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
RORATY od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Audycje Roratnie na antenie
Radia Doxa o godzinie 19:20.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W duchu Taize od 28.12.2015 r. do 01.01.2016 r. Europejskie Spotkanie Młodych
w Walencji. Spotkanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy 12 grudnia o godzinie 17:00.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace szczególnie za przygotowanie świątyni na Adwent (dekoracje, kwiaty, lampiony, wieniec). Za składane ofiary
materialne, przyniesione dary na plebanię. Za wykonanie renowacji klęczników do
kościoła, nowe zamknięcia w gablotkach, nową ławkę w konfesjonale, naprawy na plebanii zamków i kranów. Za upieczenie pierników i wykonanie różnych rzeczy na dzisiejszy kiermasz. Caritas parafii za przygotowanie kiermaszu.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy religijnej. Oferujemy: Gość Niedzielny,
Mały Gość, Misyjne Drogi, Świat Misyjny, Misje Dzisiaj, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes, Apostolstwo Chorych, Msza św., Trzeźwymi Bądźcie. Do nabycia też kalendarze i
różne książki.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Teresę Bereziuk,
Urszulę Ozimek, Łucję Deptała i Ewę Deptała. Bóg zapłać!
Błogosławionego i owocnego przeżycia Adwentu!

