Porządek Nabożeństw
od 26.11. do 03.12.2017 r.
Niedziela 26.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców z obu stron Albinę, Richarda i Ernesta, Klarę i Józefa, dziadków, braci
Wernera, Gerharda, Franciszka, Rudolfa, siostrę Marię, ciocię Albinę, bratową Gizelę, chrześniaka Mariana, bratanka Richarda Romana, jego rodziców oraz dusze opuszczone (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, teściów Jana, Rozalię, brata Gerharda, swatów Elżbietę i Henryka, swata Czesława, córkę Małgorzatę i pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 W int. żyjących i ++ członków Klubu Seniora Kolonowskie
Poniedziałek 27.11.
7:00 O radość wieczną dla ++ męża Wilhelma w5 r. śmierci, jego rodziców Annę i Wiktora, siostrę
Urszulę i męża Jana, brata Eryka, męża i ojca Engelberta, teściów Małgorzatę i Franciszka
oraz pokr. z obu stron
Wtorek 28.11.
17:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, Piotra i Teklę, braci Alojza, Ludwika, szwagra, bratanka i pokr.

Środa 29.11.
17:00 Za ++ Elfrydę Dyllong w r. śmierci, jej męża oraz pokr. z rodzin Pawlik i Jancik
Czwartek 30.11. św. Andrzeja, Apostoła, święto
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków, pokr.
i dusze w czyśćcu
I Piątek 01.12.
7:00 W int. chorych, samotnych, seniorów (j. niemiecki)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ matkę, babcię, teściową Hildegardę Parzych w 6 r. śmierci, jej męża Romana, rodziców, teściów, braci, siostry oraz krewnych z rodzin Parzych, Moch, Radimerski
21:00 W intencjach pielgrzymów
I Sobota 02.12.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla męża i ojca
——————————————–—-——————————–
16:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:00 Za ++ męża Wilhelma, rodziców i rodzeństwo
Niedziela 03.12. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 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 Za + Helenę Kampa - zam. od sąsiadów
18:00 Za + Georg Nossol
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Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata...

…wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na
zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówić litanię
do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu
Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono
w ostatnią niedzielę października. Reforma
soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uroczystość ta ma
nam uświadomić, że Chrystus jest Królem
całego stworzenia. Jego panowanie nie wynika
z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich
czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam
sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! Chociaż
Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła
i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata. Aby to
powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król"
dopełniacz "Wszechświata".
Sentencja: Regina Brett - Po sześciu miesiącach słowa i czyny ulegają
przedawnieniu i nie warto ich przywoływać, komuś przypominać, aby
pokazać swoją doskonałość lub leczyć swoje kompleksy.
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W grudniu i styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
03.12. Róża 09 p. Maria Kruk
10.12. Róża 10 p. Brygida Lepka
17.12. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
24.12. Róża 12 p. Manfred Ullmann
25.12. Róża 01 p. Teresa Obst
26.12. Róża 02 p. Anna Bock
31.12. Róża 03 p. Katarzyna Budnik
01.01. Róża 04 p. Irena Czupała
06.01. Róża 05 p. Elfryda Fleger
07.01. Róża 06 p. Maria Baron
14.01. Róża 07 p. Hildegarda Klabisch
21.01. Róża 08 p. Gizela Zajonc
28.01. Róża 09 p. Maria Kruk
—————–—–———–—–——————–——–—–———–—————
Jarmark Adwentowy:
- Po każdej Mszy św. oraz od 15:00 będzie stoisko Caritas. Będzie można nabyć
świece Caritas na stół wigilijny, pierniki, skarpety, dekoracje i inne rzeczy. Nabywając wspieramy dzieło naszego Caritas.
- Po Mszach św. w niedzielę o 7:30 i 10:00 oraz od 15:00 będzie stolik młodych
z grupy „ Z nadzieją do Panamy”. Do nabycia będą: książki, płyty, dekoracyjne
świeczki, bombki małe i duże, kartki ręcznie robione, Zestaw – sianko na stół
wigilijny + książeczka z modlitwami w intencji rodziny, szczęśliwy grosik. Można też składając ofiarę zabrać „Zwierzątko panamskie” czyli ręcznie wykonane
z wełny. „Piękności”, do zobaczenia na stronie www. parafii w zakładce Panama
2019. Nabywając rzeczy wspieramy grupę młodych.
—————–—–———–—–——————–——–—–———–—————
Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele remontowe parafii.
Kolekta wyniosła 3.754 zł i 2 euro. Dziękuję za ofiary wpłacane w kancelarii i na
konto parafii. Numer konta: BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
—————–—–———–—–——————–——–—–———–—————
III część - Nasz kościół. Autor p. Gerard Mańczyk
Prace przy wznoszeniu murów zostały ukończone do 30 listopada 1949 roku,
w dzień urodzin Ks. Henryka Czerwionki. Jeszcze w grudniu 1949r. rozpoczęto
kopanie i przywóz żwiru do wykonania żelbetonowego pierścienia nad murami.
Trzeba było dowieźć jeszcze 200 m3 żwiru tj około 150 furmanek. W lutym 1950
r. kontynuowano przywóz żwiru. Ks. Czerwionka napotkał ogromne trudności
z kupnem kształtowników metalowych na konstrukcję dachu, parafia nie otrzymała przydziału. Kolejnym zmartwieniem była ponowna kontrola dokumentacji,
w wyniku której zabroniono budowy wysokiej wieży kościoła. Brak stali opóźniał
prace, dlatego przystąpiono do budowy budynku plebani. W kwietniu rozpoczęto
prace przy szalunkach stropów chóru, pomieszczeń za chórem i klatek schodowych.

Dziś kolekta na cele parafii oraz remont katedry w Opolu. O 17:15 Nieszpory.
W Opolu dzień skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Po Mszy
św. o 10:00 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
——–————–—–————–—–———–—————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Od 16:00 do 16:55 okazja do spowiedzi św.
W Opolu w kościele św. Piotra i Pawła Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
——–————–—–————–—–———–—————————————
I piątek miesiąca. Msze św. O 7:00 z wystawieniem Najśw. Sakrammentu, 18:00
i 21:00. Od godziny 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. „Droga
3+3=12km.do Panamy”. Tym razem przejdziemy 12 kilometrów, odmawiając
3 Różańce i 3 Koronki. Każdy otrzyma szczegóły trasy oraz rozważania do
modlitwy. Jak zawsze idziemy w absolutnej ciszy. Każdy swoim tempem. Pójdziemy lasem ale i asfaltem. Zabrać latarkę i kamizelkę odblaskową. Będzie można otrzymać „Paszport” a osoby, które mają już taki „Paszport”, mogą go zabrać,
aby otrzymania pieczątkę. Pójdziemy w intencji młodych oraz ŚDM w Panamie.
——–————–—–————–—–———–—————————————
I sobota miesiąca. Od 16:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu,
indywidualnie, w ciszy. W tym czasie okazja do Spowiedzi św. Od 19:00 do
20:00 w kancelarii dyżur „Jestem”: do słuchania, porad w różnych sprawach,
radościach i troskach. O 10:00 na plebanii spotkanie młodych, przygotowujących
Jarmark.
——–————–—–————–—–———–—————————————
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Podczas Mszy św. Podczas Mszy św. o 10:00 błogosławieństwo opłatków
(można je nabywać w zakrystii i klasztorze sióstr), stroików, wieńców adwentowych. Nie będzie Nabożeństwa po południu. Od 15:00 Jarmark Adwentowy,
więcej na 2 stronie naszej gazetki oraz plakatach.
——–————–—–————–—–———–—————————————
Caritas parafii prosi, chętnych o upieczenie pierników. Pierniki prosimy przynosić do salki w czwartek w godzinach 16:30 - 17:00.
——–————–—–————–—–———–—————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Teresa Prause,
Urszula Walaszek, Krystyna Miemiec, Magdalena Skiba. Bóg zapłać!
——–————–—–————–—–———–—————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Stefanii Koza l. 84. Wieczny odpoczynek…++
——–————–—–————–—–———–—————————————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace. Dziękuję w imieniu
swoim, parafian i chorych, naszym panom Szafarzom Komunii św. za ich posługę
w kościele i w domach chorych.
——–————–—–————–—–———–—————————————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Roraty tuż, tuż.

