Porządek Nabożeństw
od 06.12. do 13.12.2015 r.
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
Poniedziałek 07.12.
17:00 Za + ojca Jana Wieczorek oraz ++ z rodzin Baron i Wieczorek
Wtorek 08.12. Niepokalanego Poczęcia NMP
8:00 W int. całej parafii o błogosławione przeżycie Roku Świętego Miłosierdzia
17:00 W int. członków Róż różańcowych i Marianek
Środa 09.12.
17:00 Za + ojca Wilhelma w r. śmierci ++ matkę Adelajdę oraz pokr. Szaton i Czok
Czwartek 10.12.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża i ojca Jana, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry Stefanię
i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego oraz pokr
i dusze w czyśćcu
Piątek 11.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 …………………………………..
Sobota 12.12.
8:00 Za ++ ojca Tadeusza w r. urodzin, matkę Franciszkę
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę w miesiąc po śmierci
Niedziela 13.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
i dary Ducha św. z ok. 18 r. urodzin syna Pawła (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………………..
17:15 Nabożeństwo
18:00 …………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Inauguracja Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji.
W sobotę 12 grudnia w Opolu odbędzie się
diecezjalne otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia. Rozpocznie się ono w kościele stacyjnym oo. Franciszkanów w Opolu, po czym
w procesji przejdziemy do katedry, by uroczyście otworzyć jej drzwi jako «diecezjalną
bramę miłosierdzia» i sprawować tam
Eucharystię. W niedzielę 13 grudnia Rok
Jubileuszowy zostanie otwarty przez księży
biskupów w czterech rejonach duszpasterskich diecezji: w rejonie nyskim w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku o godz.
12.00 przez bp. Andrzeja Czaję; w rejonie
opolskim w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach o godz. 11.00 przez abp.
Alfonsa Nossola; w rejonie kluczborskim
w kościele NSPJ w Kluczborku o godz.
10.30 przez bp. Pawła Stobrawę; w rejonie
raciborskim w kościele NSPJ w Raciborzu
o godz. 12.00 przez bp. Rudolfa Pierskałę.
Na te lokalne uroczystości Biskup Opolski zaprasza delegacje wszystkich parafii
w poszczególnych rejonach. Symboliczne otwarcie „bram miłosierdzia” otwiera święty czas, który z woli Papieża Franciszka ma być dla wszystkich wierzących «żywym
doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara
każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz
bardziej skuteczne». Podczas tych uroczystości zostanie odczytany fragment Bulli
Papieskiej ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia oraz dekret Biskupa Opolskiego o ustanowieniu 12 kościołów jubileuszowych w diecezji opolskiej.
Sentencja tygodnia: papież Franciszek - Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni
kochać synowie. On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni:
jedni wobec drugich.
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Rozpoczęto ogrzewanie kościoła. Prosimy o zamykanie drzwi!
—–———————————————–——————–————————–—–
WYBORY DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTRESKICH
Po 5 letniej kadencji w całej diecezji odbywają się wybory nowych członków PRD. Będą
one przebiegały w następujący sposób:
- Do 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.
—–———————————————–——————–————————–—–
Przygotowuję drugie wydanie książki pt Camino. To drugie wydanie w porównaniu
z pierwszym, będzie zmienione i poszerzone. Będzie nie tylko o Camino - wędrowania, ale
też o Camino - życia, nieraz zaskakująco. Sprawy związane z drukiem książki są dosyć
drogie, dlatego zwracam się z prośbą, jeśli ktoś może i chce dołożyć symboliczną cegiełkę,
można to uczynić wpłatą na konto: BS Kolonowskie nr. 28 89091016 2001 0006 5852 0001
z dopiskiem Camino. Dziękuję ks. Piotr.
—–———————————————–——————–————————–—–
Dzisiejsza II Niedziela Adwentu rozpoczyna piękny tydzień: św. Mikołaja, Adwent, Roraty, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpoczęcie Roku Świętego Miłosierdzia.
Piękny każdą godziną ofiarowaną Nam przez Boga. Piękny ludźmi, którzy są Nam bliscy,
których kochamy i którzy Nas kochają.
—–———————————————–——————–————————–—–
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. Z tyłu do nabycia też kalendarze i różne
książki.
—–———————————————–——————–————————–—–
- Nadzwyczajni szafarze w każą niedzielę po Mszy św. o 7:30 udają się z Komunią św. do
chorych w ich domach. Można chorych, których chcemy by szafarz odwiedzał zgłaszać
w zakrystii lub kancelarii.
- Przed Mszą św. o 10:00 Bus parafialny podwozi, tych którzy chcą do kościoła. Można
takie osoby zgłaszać w zakrystii lub kancelarii. Prośba jednak do tych, którzy rezygnują
z dowozu, lub w daną niedzielę nie chcą, aby po nich podjechać, aby ten fakt zgłaszały.
- Zachęcamy dzieci i młodzież do podjęcia tegorocznego dzieła Kolędników Misyjnych.
Zgłaszamy się do siostry katechetki Jurandy.
- Dziewczyny chętne, aby być Marianką, proszone są o zgłoszenie się do siostry katechetki
Jurandy.
- Na Roratach są różne konkursy i różne nagrody. Dla młodzieży i dorosłych konkurs zadanie: do poniedziałku 14 grudnia można napisać bajkę lub opowiadanie o Adwencie lub
o Roratach. Nagroda do zobaczenia na naszej stronie www. (trzeba zdjęcie nagrody odszukać).

Dziś II Niedziela Adwentu. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium i pomoc Kościołowi na wschodzie. Gościem jest o. Michał - werbista. Do
dziś, zgłaszamy kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kartkę z wytypowanymi dwoma kandydatami, wrzucamy do urny umieszczonej z tyłu kościoła.
Przedstawiciele dotychczasowej PRD wieczorem podliczą głosy. W kościele
w Staniszczach Wlk. o 17:00 Wieczór Muzyki Adwentowej (szczegóły w gablotce).
————–———————–—–—–—–-———————–———————
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W Kościele Powszechnym rozpoczęcie Roku Świętego Miłosierdzia. Msze św. w naszym kościele
o godzinie 8:00 i 17:00. Podczas Mszy św. o 17:00 odnowienie przyrzeczeń przez
nasze Marianki oraz kandydaci do I komunii otrzymają medaliki. Kolekta na organizację ŚDM w naszej parafii. Okazja do spowiedzi św. od 7:30 do 8:00 i od 16:00
do 17:00.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W piątek po Roratach o godzinie 18:00 zapraszam na plebanię, na spotkanie, młodych, zainteresowanych kształtem ŚDM w naszej parafii.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 16:30 nauka przed chrzcielna.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W przyszłą niedzielę III Niedziela Adwentu. Podczas Nabożeństwa o 17:15 inauguracja Roku Świętego Miłosierdzia w naszej parafii. Kolekta na cele parafii.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Roraty w poniedziałek oraz od środy do piątku o godzinie 17:00. Audycje Roratnie
na antenie Radia Doxa o godzinie 19:20.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
W zakrystii i kancelarii do nabycia świece Caritas na stół wigilijny (małe 5 zł. duże
12 zł.) oraz opłatki (ofiara).
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. (można zapisywać
intencje mszalne na 2016 rok). Okazja do Spowiedzi przed każdą Mszą św.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
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.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————–———————–—–—–—–-———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Marię Stryczek,
Agnieszkę Koik, Teresę Prause i Urszulę Walaszek. Bóg zapłać!
Błogosławionego i owocnego przeżycia Adwentu!

