Porządek Nabożeństw
od 20.12. do 27.12.2015 r.
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 i zdrowie w pewnej int.
z ok urodzin
17:15
Nabożeństwo
18:00
Za + męża i ojca Wiktora, rodziców z obu stron, siostry, braci i pokr.
Poniedziałek 21.12.
17:00
Za + Karola Jendrzej w 1 r. śmierci
Wtorek 22.12.
8:00
Za ++ matkę Agnieszkę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratanka Joachima, dziadków
i pokr.
Środa 23.12.
8:00
1. Za ++ ojca Karola, teściów Małgorzatę i , ++ z rodzin Jancik, Pawlik, Dylląg, Schreiber
2……………………….…..
Czwartek 24.12.
8:00
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla Krystyny
z ok 70 r. urodzin
15:45
Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:00
W pewnej int.
24:00
Za parafian
Piątek 25.12.
7:00
Różaniec
7:30
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok 88 r.
urodzin męża i ojca oraz o Boże bł. w rodzinie
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 i zdrowie dla Ewy Kaczmarczyk z ok 25 r. urodzin oraz o błogosławieństwo dla dzieci
15:00
Nabożeństwo
Sobota 26.12.
7:00
Różaniec
7:30
Za + męża Tadeusza w r. śmierci, jego ++ rodziców Józefa i Filomenę, rodzeństwo, rodziców Piotra i Katarzynę
++ z rodzin Szydłowski, Schatton
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 i zdrowie dla Janiny
z ok. 30 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
chrzest Borys Tymoteusz Żołnowski, Oliwia Anna Wilczek
17:15
Nabożeństwo
18:00
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin
oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Niedziela 27.12.
7:00
Różaniec
7:30
Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. 35 r.
ślubu Józefa i Cecylii oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
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 i zdrowie z ok urodzin
oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
17:15
Nabożeństwo
18:00
Za ++ matkę Katarzynę, ojca Augustyna, teściów i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Z okazji Świąt Narodzenia
Pańskiego i na cały 2016 rok,
przeżywany jako
Jubileusz Miłosierdzia
ŻYCZYMY
aby każdy parafianin i gość
oraz każdy bliski naszemu sercu, mocno utkwili wzrok w Miłosierdziu i stali się znakiem
i świadkiem tej Bożej prawdy.
Niech nasze świadectwo życia,
szczególnie jako ofiarna miłość
wobec bliźniego będzie mocniejsze i skuteczniejsze. Niech
Boże Narodzenie, Rok Jubileuszu Miłosierdzia,
ŚDM w Krakowie będą dla
każdego z Nas czasem pięknym, niezapomnianym, owocnym.
Sentencja tygodnia: z Dzienniczka św. s. Faustyny - Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W tym dniu otwarte są wnętrzności Miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła Miłosierdzia Mojego.
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Plan odwiedzin duszpasterskich 2015/2016
poniedziałek 28.12.

od 10.00 ul. Tulipanowa, ul. Chabrów, ul. Bzów
od 15:00 ul. Słowackiego (od ul. Kraszewskiego),
ul. Prusa (od ul. Konopnickiej)

wtorek 29.12.

od 10:00 ul. Kraszewskiego (od ul. Prusa), ul. Krasińskiego
od 15:00 ul. Szkolna (od ul. Kościuszki)

środa 30.12.

od 10:00 ul. Pluderska (od lasu)
od 15:00 ul. Mickiewicza (od Słowackiego), ul. Konopnickiej

czwartek 31.12.

od 10:00 ul. Fabryczna, ul. Brzozowa

sobota 02.01.

od 10:00 1 i 2 ks. Sziber i Las (Haraszowskie),
ul. Leśna (od lasu i banku)

niedziela 03.01.

od 12:00 1 ks. ul. Długa (od końca)
2 ks. ul. Prosta (od końca)

poniedziałek 04.01.

od 15:00 1 i 2 ks. ul. Opolska (od Ozimka i od Zawadzkiego)

wtorek 05.01.

od 15:00 1 ks. ul. hrabiego Colonny (od ul. Długiej),
2 ks. ul. Słoneczna (od lasu), ul. Krzywa (od ul. Leśnej)

środa 06.01.

od 13:00 1 ks. ul. Kolejowa
2 ks. ul. Nowa (od lasu) Różana (od ul. Tulipanowej)

czwartek 07.01.

od 15:00 1 i 2 ks. ul. Kościuszki (od końca)

piątek 08.01.

od 14:00 1 i 2 ks. ul. ks. Czerwionki (od nr 1 oraz od Staniszcz),
ul. Topolowa

sobota 09.01.

od 9:00

niedziela 10.01.

od 12:00 1 i 2 ks. ul. 1 Maja (obie strony od Staniszcz),
ul. Żeromskiego

1 i 2 ks. Haraszowskie parzyste i nieparzyste (od lasu)

Tradycyjnie odwiedzimy domy i mieszkania, które będą przed Nami otwarte. Najważniejszym momentem kolędy jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo domowników
i dobytku. Na stole niech będzie krzyż, świece oraz woda święcona, ewentualnie przedmioty,
które chcemy, aby były poświęcone. Prośba, aby na stole, jeśli są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub średniej, był też zeszyt z religii lub indeks. Mogą też być obrazki
z Rorat. Możliwość złożenia ofiary kolędowej kapłanom, będzie w kościele w niedzielę
10 stycznia 2016 roku. Dzieci podejmują trud Kolędników Misyjnych. Można ofiarować im
słodycze, którymi podzielą się w tym roku z domem opieki. Ofiary pieniężne składane im
w tym roku zostaną podzielone na: misje, działalność naszych ministrantów i marianek, oraz
organizację ŚDM w naszej parafii.
K + M + B + 2016

Dziś 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. Można wrzucać kartki z kandydatami do PRD. Komisja w dniu dzisiejszym podliczy głosy. Z tyłu kościoła do nabycia Gość
Niedzielny (7 zł.), Mały Gość (4 zł.), kalendarze oraz książeczka „Nadzwyczajny Rok Święty
Miłosierdzia” - 2 zł. „Pamiętnik małej Faustynki” - 8 zł. Inne książki i obrazki - ofiara.
———————————————–—–—–—————————–———————
W poniedziałek o 17:00 zakończenie Rorat. Po Roratach w salce sióstr spotkanie tegorocznych
Kolędników Misyjnych. Bardzo gorąco zachęcamy chętnych do podjęcia tego pięknego trudu.
———————————————–—–—–—————————–———————
W czwartek Wigilia. Msza dla dzieci i osób starszych o 16:00. Pasterka o północy. Pół godziny
przed Mszą św. wprowadzenie modlitewne. Kolekta na dom samotnej matki w Opolu.
———————————————–—–—–—————————–———————
I Dzień Bożego Narodzenia. Msze św. o 7:30 w j. polskim i 10:00. Nie będzie Mszy o 18:00.
Nieszpory kolędowe o 15:00. Kolekta na cele parafii.
———————————————–—–—–—————————–———————
II Dzień, św. Szczepana. Msze św. o 7:30 w j. polskim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15.
Kolekta na potrzeby sióstr karmelitanek.
———————————————–—–—–—————————–———————
Przyszła niedziela św. Rodziny. Msze św. o 7:30 w j. polskim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo
o 17:15. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii w Zawadzkiem.
———————————————–—–—–—————————–———————
Od wtorku przez okres świąteczny i kolędowy pomocą w naszej parafii będzie służył ojciec
werbista z Nysy.
———————————————–—–—–—————————–———————
Sakrament pokuty: poniedziałek od 19:00 do 20:00; wtorek 7:00 do 8:00;
15:00 do 17:00 i 18:00 do 20:00; środa 7:00 do 8:00; 9:00 do 11:00; 15:00 do 18:00; Wigilia
8:30 do 10:00. Kancelaria w tym tygodniu będzie nieczynna.
———————————————–—–—–—————————–———————
W zakrystii i kancelarii do nabycia: świece Caritas na stół wigilijny - małe 5 zł. duże 12 zł.
opłatki - ofiara. Album „Dzieciątko zwane Jezus” - 15 zł. Film dvd „Każdy jest Kimś” - 20 zł.
Dzienniczek s. Faustyny - 20 zł. Miserikordyna - 10zł. i inne .
———————————————–—–—–—————————–———————
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 zechce dołożyć symboliczną cegiełkę, można to uczynić
wpłatą na konto: BS Kolonowskie nr. 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 z dopiskiem Camino. Bardzo dziękuję za dotychczasowe wpłaty - ks. Piotr.
———————————————–—–—–—————————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Przygotowania świątyni do świąt. Przywiezione
i załatwione choinki. Zespołowi Caritas i przyjaciołom za przygotowanie spotkania wigilijnego, rozdział jabłek.
———————————————–—–—–—————————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom szczególnie p. Wiktorowi Niewiak składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
———————————————–—–—–—————————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Brygida Mrocheń, Krystyna
Niewiak, Grażyna Bernais, Agnieszka Cieślar, Dorota Malcher. Bóg zapłać!

