Porządek Nabożeństw
od 13.12. do 20.12.2015 r.
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 Za ++ rodziców Franciszka i Marię, siostrę Elżbietę i krewnych
17:15 Nabożeństwo - Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka, syna Reinholda, Gertrudę i , syna Piotra oraz
++ z pokr.
Poniedziałek 14.12. św. Jana od Krzyża, prezbitera, doktora, wsp.
17:00 Za + męża i ojca Herberta w 1 r. śmierci
Wtorek 15.12.
17:00 Za + matkę Łucję Sowicz, ++ Antoniego, męża Henryka, dziadków, teściów
i pokr.
Środa 16.12.
17:00 Za ++ z rodzin Jancik, Pawlik, Dylong
Czwartek 17.12.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Przez wst. św. Jakuba, św. Anny, MB czczonej w Medjugorie z podz. za wyproszone łaski
z prośbą o dalszą opiekę dla wszystkich tegorocznych pielgrzymów
Piątek 18.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ ojca Karola w r. śmierci. matkę Gertrudę, męża Leona, pokr i dusze
w czyśćcu
Sobota 19.12.
8:00 Za + żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustyna i Dominikę, Wiktorię i Pawła oraz pokr.
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ z rodzin Neuman, Koziołek, Patyna
Niedziela 20.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol w r. śmierci, matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego Obst
i pokr. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
w pewnej int. z ok urodzin
17:15 Nabożeństwo Adwentowe
18:00 Za + męża i ojca Wiktora, rodziców z obu stron, siostry, braci i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

50(1147) 13.12. – 20.12.2015
ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
od 08 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 r.
Rok Święty w naszej parafii:
- w każdy czwartek przed Mszą św. wieczorną
odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia
- w jedną niedzielę miesiąca, w salce będzie
wyświetlany film, po projekcji rozmowa na
temat filmu (od stycznia, termin będzie podany)
- w jedną niedzielę miesiąca w kościele,
o godzinie 17:15 będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (termin będzie podawany)
- w jeden wtorek miesiąca w kościele
o godzinie 19:30 będzie Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Błogosławieństwem Lurdzkim. Będzie to Msza św.
w intencji chorych, starszych, ludzi mających
różne problemy życiowe, materialne i duchowe
(od stycznia, termin będzie podawany)
- w czerwcu pielgrzymka do Łagiewnik
- we wrześniu pielgrzymka Roku Świętego do
Włoch (zapisy u ks. Piotra)
- przy figurze św. Antoniego, będzie skarbonka
„Ofiara Miłosierdzia” (pomoc dla zdolnych a potrzebujących uczniów naszej parafii)
ŚDM KRAKÓW 2016
Temat: Boże Miłosierdzie. Patroni: św. s. Faustyna, św. Jan Paweł II
- spotkania w parafiach i diecezjach będą od środy 20.07. do poniedziałku 25.07.
2016 roku
- spotkania młodzieży z całego świata w Krakowie będą od wtorku 26.07. do niedzieli 31.07. 2016 roku.
- spotkania z Ojcem św. będą od czwartku 28.07. do niedzieli 31.07. 2016 roku
Sentencja tygodnia: z Dzienniczka s. Faustyny - Pragnę, aby ten obraz czczono, najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, ze dusza, która czcić będzie
ten obraz nie zginie.

50/2015

PIELGRZYMKA DO WŁOCH 9 DNI – PONIEDZIAŁEK - WTOREK
DZIEŃ 1 Msza św. i wyjazd z Kolonowskiego we wczesnych godzinach rannych. Przejazd na
obiadokolację i nocleg w okolicach Padwy.
DZIEŃ 2 Śniadanie. Przejazd do Asyżu - jednego z najbardziej urokliwych miast Włoch, miejsca
urodzenia św. Franciszka i św. Klary. Nawiedzimy dwukondygnacyjną Bazylikę św. Franciszka
z kryptą, w której złożono ciało Świętego. Freski , które zdobią bazylikę pozwolą nam zapoznać się
z przełomowym malarstwem Giotta. Spacerując po mieście, poznamy wspaniale zachowany charakter epoki średniowiecza. Nawiedzimy również bazylikę Św. Klary, gdzie
w kościele podziemnym pochowane są relikwie świętej. Udamy się do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.
DZIEŃ 3 Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. W zależności od obecności
Ojca Świętego, weźmiemy udział w Audiencji Generalnej. Czas wolny na Placu Świętego Piotra.
ulicą Via della Conciliazione przez most Świętego Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac Navona, Schody Hiszpańskie, fontanna di Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego
charakteru tej okolicy będzie starożytny Panteon. Na placu Hiszpańskim oddamy cześć Matce Bożej,
której statua usytuowana jest na szczycie kolumny. Tu papież św. Jan Paweł
II odmówił modlitwę: „Tobie, Matko Nasza, zawierzam losy ludzkości.” Następnie udamy się do
bazyliki Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Śnieżnej. To jedna z Bazylik Większych, która zachowała swoją pierwotną formę. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4 Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Udamy się do Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra: przedsionek i drzwi święte, kaplica Piety Michała Anioła. W kaplicy św. Sebastiana
pomodlimy się przy grobie Świętego Jana Pawła II. Zobaczymy także baldachim Berniniego, ołtarz
główny. Zejście do grot watykańskich, które są miejscem pochówku papieży. Przejazd na Lateran.
Przejście do Bazyliki św. Jana – najważniejszej świątyni kościoła rzymskokatolickiego, pierwszej
i najstarszej bazyliki chrześcijaństwa. Świątynia jest katedrą biskupów Rzymu – papieży. Ołtarz
główny od góry wieńczy gotycki baldachim, wykonany podczas pontyfikatu papieża Urbana V
w 1367 r. św. Obok przylega kaplica papieska Santa Sanctorum. Znajduje się w niej obraz Chrystusa,
który jest dziełem prawdopodobnie św. Łukasza. W kaplicy można podziwiać również Święte Schody. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przejazd na Monte Sant Angelo – miejsca, które dało początek kultowi św.
Michała Archanioła. Nawiedzimy Sanktuarium św. Michała Archanioła. W tym historycznym miejscu wartości religijne i moralne przenikają się z wartościami artystycznymi stwarzając unikalny klimat, który przyciąga i fascynuje pielgrzymów z całego świata. Przejazd na obiadokolację i nocleg
w San Giovanni Rotondo lub okolicy.
DZIEŃ 6 Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie miasta. Nawiedzenie Sanktuarium oraz
muzeum św. Ojca Pio. Świątynia została wzniesiona z kamienia i drewna. Poznamy miejsca,
w których Święty prowadził pełne dobroci i poświęcenia życie. Nawiedzimy świątynię klasztorną
p.w. Matki Bożej Łaskawej, w której przez 52 lata o. Pio spowiadał i sprawował Eucharystię, a także
otrzymał stygmaty. Udamy się także do nowego kościoła, w którym od czerwca 2013 roku wystawione jest w kryształowej trumnie ciało o. Pio – czas na modlitwę i zadumę. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7 Śniadanie. Przejazd do Padwy. Przejście przez Prato della Valle. Nawiedzimy bazylikę
św. Justyny, gdzie wg tradycji pochowany jest św. Łukasz Ewangelista. Dojdziemy do bazyliki św.
Antoniego, zwaną „cudem Padwy” z sarkofagiem świętego. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 8 Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Adriatyckim. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 9 Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W domu w godzinach wieczornych.
Termin: wrzesień 2016 roku. Cena: 1990 zł. Zapewniamy: przejazd komfortowym autokarem, 8
noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami. 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opieka pilota,
i kapłana, ubezpieczenie. Program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom. Niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty. Na bilety wstępu, przewodników, słuchawki i inne należy zabrać
ok. 90 euro. Wstępne zapisy u ks. Piotra do 20 stycznia 2016 roku.

Dziś III Niedziela Adwentu. Podczas Nabożeństwa o 17:15 inauguracja Roku Świętego Miłosierdzia
w naszej parafii. Kolekta na cele parafii. Przed i po Mszach św. w przedsionku kościoła odbędzie się
Kiermasz, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację naszego młodego, zaangażowanego, parafianina Michała. Rzeczy, które są na Kiermaszu wykonały panie więźniarki z Aresztu
Śledczego w Opolu. Cena: ofiara minimum od 2 zł do 5 zł.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
W piątek na Roraty zapraszam młodzież gimnazjalną i starszą. Od 15:00 do 17:00 okazja do Spowiedzi
dla dzieci i młodzieży.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
W sobotę od 9:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach, przed Świętami. Od 16:00 do 17:30
Spowiedź św. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
W przyszłą niedzielę IV Niedziela Adwentu. Nabożeństwo o 17:15. Spowiedź św. od 16:00 do 17:15.
Kolekta na cele parafii. Po Mszy św. o 10:00 w salce Wigilia dla osób starszych, samotnych, chorych.
Zapraszają organizatorzy. Będzie dowóz i odwóz Busem. Z tyłu kościoła będzie do nabycia książeczka
„Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia” - 2 zł. „Pamiętnik małej Faustynki” - 8 zł.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Audycje Roratnie na antenie Radia Doxa o godzinie 19:20. Konkursy i nagrody podczas każdych Rorat, za udział we wszystkich Roratach - nagrody do
obejrzenia na naszej stronie www.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
W zakrystii i kancelarii do nabycia: świece Caritas na stół wigilijny - małe 5 zł. duże 12 zł. opłatki ofiara. Album i film dvd „Dzieciątko zwane Jezus” - 15 zł. Filmy dvd „Bóg nie umarł” i „Każdy jest
Kimś” - 20 zł. „Dzienniczek siostry Faustyny” 19 zł. Z tyłu kościoła do nabycia Gość Niedzielny, kalendarze.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Wybory do PRD: Po 5 letniej kadencji w całej diecezji odbywają się wybory nowych członków PRD:
W pierwszej turze oddano głosy na 70 osób. Komisja licząca głosy: Maria Drzyzga, Sabina Owsiak,
Rafał Pocześniok. Dziś z tyłu kościoła jest lista 13 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. Oddajemy głos, przez postawienie krzyżyka, na trzy osoby. Listę można przynosić do 20 grudnia.
Przedstawiciele dotychczasowej PRD podliczą 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 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.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Caritas parafii, w salce będzie wydawał otrzymane jabłka. W środę od 15:30 do 17:00; w czwartek od
9:00 do 10:00.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Firma NOVUM AG zajmująca się sprzedażą produktów katolickich. Szuka pracowników na stanowisko
konsultant telefoniczny. Firma podejmie współprace z osobami pełnoletnimi oraz 50 plus. Praca w systemie jedno zmianowym. Siedziba firmy mieści się w Strzelcach Opolskich. tel. 77 402 42 42
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————–————–————————–—–—–—–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Krystyna Miemiec, Magdalena Skiba,
Anna Klysek, Agnieszka Klysek. Bóg zapłać!
Błogosławionego i owocnego przeżycia Adwentu!

