Porządek Nabożeństw
od 04.12. do 11.12.2016 r.
Niedziela 04.12. II Adwent
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 6 r. śmierci, ojca Wilhelma, matkę Marię, szwagra Alfreda, dziadków z obu stron, Annę, Józefa, Bernarda i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, bł. i zdrowie dla córki Barbary z ok
imienin
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża Alfreda, rodziców, teściów i pokr.
Poniedziałek 05.12.
17:00 1. Za + Antoni Maniera w miesiąc po śmierci
2. Za ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, brata Piotra, ++ z pokr. i dusze
w czyśćcu
Wtorek 06.12.
17:00 Za ++ męża i ojca Jana, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry Stefanię,
Hildegardę, braci Wilhelma, Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, pokr. i dusze
w czyśćcu
Środa 07.12. św. Ambrożego, bp. i doktora, wsp.
17:00 Za ++ matkę Annę Rok w 4 r. śmierci, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda Mrocheń,
dziadków z obu stron, ++ z pokr.
Czwartek 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość
8:00 …………...
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
Piątek 09.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 O Boże bł. opiekę, łaski, zdrowie oraz światło Ducha Św. dla Wiktorii Obst z ok 18 r. urodzin
oraz o Boże bł. w rodzinie
Sobota 10.12.
8:00 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci, matkę Adelajdę oraz ++ z pokr.
9:00 W int. Ministrantów naszego dekanatu i ich rodzin
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ ojca Ernesta, teścia Waltra, babcię Gertrudę, Annę, Tomasza i pokr.
Niedziela 11.12. III Adwent
7:00 Różaniec
7:30 …………….. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca Tadeusza Osińskiego z ok urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka
Swoboda oraz ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + Adelajdę Grabińską w 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Rok 2017
Pierwszą Niedzielą Adwentu
rozpoczął się nowy Rok Liturgiczny. Papież nie ogłosił go
jako jubileuszowy lub poświęcony jakiejś prawdzie lub osobie. Przeżywać jednak będziemy
rocznicę 100 - lecie Objawień
w Fatimie.
W Kościele w Polsce hasłem
tego roku są słowa „Idźcie
i Głoście”. Zaś patronem św.
brat Albert, Adam Chmielowski.
W parafii czeka nas parę wydarzeń szczególnych, jednak fundamentem jest codzienna i niedzielna Eucharystia oraz codzienne duszpasterstwo na różnych płaszczyznach.
Propozycja i zaproszenie. Jako, że wyjazd większych grup, planowany musi być z dużym wyprzedzeniem, dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany którąś z poniższych propozycji to do końca 2016 roku proszę
w jakiś sposób dać mi znać (wstępne zapisy). Jeśli uzbiera się odpowiednia ilość osób, wtedy zaczniemy myśleć o ewentualnym wyjeździe.
1. 28 - 30 kwiecień (piątek, sobota, niedziela) wyjazd do Zakopanego. W programie: wycieczka w góry do MB na Wiktorówkach, zabawa, Msze w sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach, i pustelni
brata Alberta. (koszt zostanie podany).
2. We wrześniu 8 dniowa pielgrzymka do Fatimy. Podróż samolotem. Na miejscu autokarem m.in. Lizbona, pobyt nad oceanem, Porto,
Santiago de Compostella i inne miasta. Koszt ok. 3.500 zł.
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Zaproszenie:
* Od I Niedzieli Adwentu do II Święta Wielkanocy, w domu, w jakimś miejscu postawić
słoiczek lub słoik, do którego przez ten czas można wrzucać pieniążki. Jeśli z czegoś dla
siebie zrezygnujemy, to można wrzucić tam wartość rzeczy, przyjemności z której, ktoś
zrezygnował (np. ktoś zrezygnuje z kupna czekolady, paczki papierosów, itp, i taka to wartość, zostaje wrzucona do słoiczka - Panama). W II Dzień Wielkanocy będzie przeprowadzona przed młodzież akcja „ Panama - dyngus”, i słoiki (z ofiarami) zostaną zebrane.
W wejściu do kościoła jest skarbonka, z której ofiary przeznaczamy na akcję - Panama
2019.
* W IV Niedzielę Adwentu młodzież będzie rozprowadzała „Panama-BOMBY” z nadrukiem Panama. Oby na każdej choince zawisła przynajmniej jedna taka bomba.
* W połowie grudnia, ukaże się książka „Camino. Nowe Drogi”. Ewentualne zyski przeznaczone zostaną na ten sam cel. Podczas Świąt Bożego Narodzenia, będzie można książkę nabywać.
Zapraszamy, każdego kto chce włączyć się do Naszej Grupy i robić „Raban” przez spotkania, pomysły, modlitwę, prace, prośby. Przyjdź do Nas na Facebooku strona (fanpage)
„Kajakiem do Panamy”. Tam można przystanąć nad cytatem adwentowym, pomyśleć
i wg. uznania dokończyć. Tam też licytacja „Aniołka z drzewa oliwnego, wykonanego przez
chrześcijan z Betlejem”. Licytacja jest wirtualna, ale ofiara z niej na Panamę, ma być jak
najbardziej realna.
Adwentowe sentencje cz. 2:
- Marek Kamiński: Na szlaku i w życiu, można spotkać ludzi, którzy swoim zapałem potrafią tchnąć w człowieka, nową energię. Nowe siły. Takich się trzymaj. Ale są ludzie,
którzy narzekaniem, pretensjami, użalaniem, te siły nam zabierają. Takich warto trzymać
na dystans od siebie. Na szlaku się coś traci, aby coś zyskać. To co się zyska, nie kupi się
za żadne pieniądze. Człowiek odkrył wszystko, ale wciąż nie odkrył siebie. W życiu warto
zbyt wiele nie planować i nie starać się kontrolować wszystkiego za wszelką cenę.
- ks. Józef Tischner: Choroba uzależnia … od innych ludzi.
- Carlo Ancelotti: Zamiast załamywać się niepowodzeniami, zmieniaj podejście i zaczynaj
od nowa. Pogódź się, że nie wszystko pójdzie po twojej myśli. Czasami rzeczy, które wydają się nieodzowne, wcale takimi nie są. Często dopiero gdy kogoś zabraknie, przy Tobie
zrozumiesz jaki był ważny dla Ciebie. Każdy dzień to egzamin.
- Cavett Roberts: Tylko odważny przyzna się do lęku, mądry do głupoty, piękny do brzydoty, uczciwy do kłamstwa, silny do słabości.
- Elżbieta Sujak: Plotkowanie i obmowa biorą się z pustki wnętrza. Ktoś, kto sam nie ma
celu w życiu, nie ma radości życia, interesuje się innymi. Ktoś kto jest sam wewnętrznie
pusty, pełen słabości, chce to usprawiedliwić mówiąc o innych.
Wesoło:
* W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają się pięknym kobietom: Podejdziemy? - pyta pierwszy. Nie, jeszcze nie teraz! Dlaczego? Najpierw niech zapłacą rachunek.
* Pewien młody brat, który był zapominalski, został posłany przez swego przełożonego do
Aleksandrii. Idź do Erystosa, sprzedawcy leków, i poproś, by sprzedał ci kilogram pamięci. Po kilku dniach młodzieniec wrócił z pustymi rękoma. Mistrzu, sprzedawcy leków zabrakło już pamięci. Ale prosił, by ci powiedzieć, że ma dla ciebie dziesięć kilo cierpliwości.

Dzisiaj II Niedziela Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Roraty od poniedziałku do piątku o 17:00. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci. W poniedziałek na Roratach odwiedziny św. Mikołaja.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze o 8:00 i 17:00. Na Roratach wręczenie medalików kandydatom do i Komunii. św.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
W piątek o 18:30 w salce katecheza (spotkanie) dla chętnych. (Tematy m.in. o Mszy
z modlitwą o uzdrowienie, spowiedzi furtkowej, kremacji zwłok).
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
W sobotę o 9:00 Msza św. dla ministrantów dekanatu, następnie na hali Turniej Piłkarski.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę III Adwentu. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
O 17:15 Nabożeństwo. Kolekta na cele parafii. Gościem będzie o. Joachim Zok, misjonarz i wykładowca na Uniwersytecie na Nowej Gwinei.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Zespołowi Caritas
za przygotowanie kiermaszu, wszystkim, którzy to dzieło wsparli.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Kancelaria czynna po każdej Mszy św. w ciągu tygodnia (intencje mszalne na 2017
rok). Okazja do spowiedzi przed każdą Msza św. Biblioteka czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz w zakrystii świece Caritas, Opłatki (również
w klasztorze), lampiony roratnie, książeczki Droga do nieba
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
* Zarząd DFK zaprasza na spotkanie Adwentowe niedziela 04.12. o 15:00 w sali na
boisku.
* W parafii Staniszcze Wlk. koncerty Muzyki Adwentowej. 04 i 11 grudnia o 17:00.
Szczegóły na plakatach.
* Spotkanie PRD będzie w piątek 16.12.
* Panama 2019 złożone ofiary to 780 zł.
* Parafialną stronę www. w miesiącu listopadzie odwiedzono 3.402 razy.
* Do odebrania zgubiony rower (wiadomość u ks. Piotra).
* Na zakup opału w bieżącym roku wydano sumę 15.190 zł. Zebrane ofiary w trzech
kolektach to 11.913 zł. Bóg zapłać.
–—–——–——–——————–—–————–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Katarzynę Ploch oraz z ul.
Fabrycznej: Krystynę Schwinge, Małgorzatę Labus i Urszulę Walus. Bóg zapłać!

