Porządek Nabożeństw
od 03.12. do 10.12.2017 r.
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 + Georga Nossol
Poniedziałek 04.12.
17:00 1. Za ++ matkę Annę w 5 r. śmierci, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda,
++ dziadków z obu stron
2. Za + Herberta Gajda - zam. od sąsiadów
Wtorek 05.12.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie w rodzinie i rodzinach córek
Środa 06.12.
17:00 Za ++ ojca Wilhelma w r. śmierci, matkę Adelajdę i pokr.
I Czwartek 07.12.
16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. śmierci, rodziców Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola,
siostry Stefanię i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca
Jerzego pokr. i dusze opuszczone
Piątek 08.12.
8:00 Za + mamę Lydię Bekierz w r. urodzin i + ojca Konrada w r. śmierci
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 W int. Rodziny Różańcowej i Marianek
Sobota 09.12.
5:15 W int. Patryka w r. urodzin
8:00 Za + Ginter Bernais w miesiąc po śmierci
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie z ok. 80 r. urodzin Alfreda o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 10.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Łucję Sowicz, ojca Antoniego, męża Henryka, dziadków i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie dla Marii Bonk z ok 70 r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Sentencje nie tylko na Adwent
Regina Brett
* Jeśli chcesz, żeby wszystko się zmieniło, zmień
jedno – Siebie
* To ile masz przed sobą życia, absolutnie nie
zależy od tego ile masz przed sobą lat
* Można wyprowadzić się ze swojego życia
* Jeśli chcesz być wolny wypuść ze swego serca
swoich zakładników
* Upiększając wnętrze swego domu lub robiąc
w nim remont, nie zapomnij upiększać i remontować Siebie
* Osoby nieszczęśliwe, nie pozwalają na szczęście innym
* Poświęcaj dużo czasu osobom, dzięki którym
stajesz się lepszą wersją Siebie, dzięki, którym
stajesz się lepszym człowiekiem, którzy ubogacają, a nie zubażają
Wiktor Osiatyński
- Egoizm pozytywny to taki, kiedy nikogo się nie rani, ani nie następuje innemu na odcisk.
Ale, aby to uzyskać najpierw trzeba mieć szacunek do samego siebie
- Często problem z samym sobą ukrywamy szukając winnych w polityce, rządzie, kościele,
księżach, zakładzie pracy, osobie, której właściwie nie znamy itd.
- Nasze myśli pozytywne przyczyniają się do sukcesu, a negatywne przysparzają niepowodzeń
- Jeśli jestem zły na kogoś, to istnieje prawdopodobieństwo, że coś ze mną samym jest nie
w porządku
- To co nie pochodzi z serca, nie może też do niego trafić.
- Bądź wola Twoja, a nie moja
- Stłumione uczucia tworzą śmietnik bardzo groźnych odpadków. Uczucia stłumione nie
znikają, trzeba je wywieźć np. rozmową
Stefan Johannsson
~ Pewien mąż tak bardzo kochał swoją żonę, że prawie jej to powiedział.
~ Siłę czerpie się ze słabości, nigdy nie czerpie się siły ze siły
~ W komunikacji międzyludzkiej numer 1,2,3,4,5 to jest słuchanie. Język jest najbardziej
pomocny w komunikacji wówczas, gdy trzymasz go za zębami
~ Jesteś najlepszym sobą jakiego masz, zaakceptuj to. Ty jesteś najważniejszą osobą
w twoim życiu
~ Każdy z Nas nosi jakiś garb. Kto wie, czy w ogóle nie po to żyjemy, by go nosić. Rzecz
w tym, by ten garb nas nie przytłaczał, byśmy chodzili wyprostowani i z podniesioną
głową

49/2017

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: lampiony roratnie, breloczki
z Aniołkiem, 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” (ręcznie wykonane z wełny). Nabywając rzeczy wspieramy grupę młodych.
———————————–—–———–———–——–—–———–—————
Czas Adwentu – Czas Rorat.
Zapraszamy do przeżywania tego czasu uczestnicząc w Roratach. Dzieci, młodzież,
dorosłych, starszych, zdrowych, chorych, radosnych, stroskanych, mających czas
i Tych, którym czasu brakuje, mieszkających blisko lub daleko kościoła. Lubiących
Kościół i księży i tych, którzy nie lubią tych klimatów. W tym roku przewodnikiem
Rorat jest św. Józef. Niesamowity człowiek! Nigdy nie siedział na kanapie. Dużo
podróżował i pielgrzymował. Był dżentelmenem. W rozmowie głównie słuchał.
Kochał ryzyko. Nie miał za dużo, a miał wszystko. Mąż – przez duże M. Ojciec –
przez duże O. Kochał zwierzęta. Miał „złotą rączkę”. Marzył. O tych i innych cechach
św. Józefa będziemy mówili na Roratach. Jako, że był cieślą, stolarzem czyli pracował z drewnem, Roraty będą w tym roku ekologiczne. Co to znaczy? Przyjdź,
dowiesz się.
———————————–—–———–———–——–—–———–—————
IV część - Nasz kościół. Autor p. Gerard Mańczyk
Potrzebne stemple drewniane udało się załatwić dzięki Panu Kopyto, i jego znajomości z leśnictwem w Gwoździankach. Młodzi ochotnicy jeździli tam i wycinali suche
świerki, a nasi gospodarze furmankami je zwozili. W sierpniu przystąpiono do betonowania pierścienia żelbetonowego nad murami. Dzięki pomysłowości miejscowych
rzemieślników, wykonano wyciąg linowy, tak sprawniej można było transportować
beton w taczkach na wysokość 12 m, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło transport
betonu do góry. Prace trwały przez kilka dni od godz. 700 do 2300 Najpierw wykonano
jedną połowę pierścienia, a po przygotowaniu szalunków i zbrojenia w październiku
wykonano drugą połowę. Tak przetransportowano w górę ok 3000 m3 betonu. Dzięki
usilnym staraniom Pana Piotra Schattona pod koniec 1950 roku udało się załatwić
przez Spółdzielnię GS stal na konstrukcję dachu. Były to resztki dlatego konstruktor
musiał ponownie przeliczyć wytrzymałość konstrukcji dachu i dokonać zmian
w istniejącej już dokumentacji. Cały 1951r. miejscowi ślusarze pod kierunkiem
montera pana Ryszarda Plewni z Wysokiej, pracowali przy elementach stalowych
konstrukcji dachu. Wszystkie kształtowniki ręcznie cieli piłkami, wiercili otwory i na
gorąco nitowali elementy kształtowników. Na całą konstrukcje stalową trzeba było
wykonać tysiące nitowań. Wszystko odbywało się wewnątrz murów kościoła na tak
zwanej kuźni polowej. Dla zakotwienia 12 dużych dźwigarów na każdym filarze,
w środku kościoła wykonano wysoką na 25 m drewnianą wieżę, na której najpierw
umocowano okrągły, metalowy pierścień dachu i wieży kościoła. Od wewnątrz jest
widoczna w nim szklana rozeta. Do niego po kolei mocowali długie dźwigary, równocześnie każdy dźwigar mocowali do specjalnych uchwytów na każdym filarze. Tak po
kolei 12 szt. Następnie łączono je poprzecznymi i pionowymi elementami konstrukcji.

Dziś rozpoczynamy Adwent. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
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. W kościele seminaryjnym w Opolu Ekumeniczna Modlitwa Młodych, rozpoczęcie o godzinie
16:00.
——–————–————–———–—————————————
W czwartek o 16:00 Godzina św.
——–————–————–———–—————————————
W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 8:00
i 17:00. Podczas wieczornej Mszy św. będziemy modlili się za Rodzinę
Różańcową i Marianki. Kandydaci do I Komunii otrzymają medaliki.
Kolekta na pomoc Kościołowi na wschodzie.
——–————–————–———–—————————————
W sobotę wyjazd do Pragi. Msza św. o 5:15. Nabożeństwo Maryjne
o 17:30. W Opolu „Rodzina gwarantem bezpieczeństwa”, szczegóły
w gablotce.
——–————–————–———–—————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory Adwentowe. W Staniszczach Wlk. Wieczór Muzyki Adwentowej o 17:00,
wykonawcy: Arkadiusz Popławski (organy) i chór Colonovica.
——–————–————–———–—————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Anna
Klysek, Agnieszka Klysek, Brygida Mrocheń, Krystyna Niewiak. Bóg
zapłać!
——–————–————–———–—————————————
Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. Można
zapisywać Intencje Mszalne na 2018 rok. Można to uczynić szczególnie we wtorek od 8:00 do 9:00 oraz od 18:00 do 19:00.
——–————–————–———–—————————————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace. Za upieczenie
pierników dekorację kościoła na Adwent, wykonanie wieńca, nowych
lampionów. Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość. Stronę parafii
www. w listopadzie odwiedzono 3.100 razy.
——–————–————–———–—————————————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
RORATY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU O GODZINIE 17:00!

