Porządek Nabożeństw
od 17.12. do 24.12.2017 r.
Niedziela 17.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego
i pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie dla Klaudii Skiba z ok 50 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża i ojca Wiktora, rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów i pokr.
Poniedziałek 18.12.
17:00 Za ++ męża i ojca Leona, rodziców Karola i Gertrudę, pokr. dusze w czyśćcu
Wtorek 19.12.
17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustyna i Dominika, Wiktorię i Pawła,
rodzeństwo i pokr.
Środa 20.12.
17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, ++ z pokr.
Kruk, Badura, Koik, Lubojański, Wieczorek
Czwartek 21.12.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Stefanię Koza w miesiąc po śmierci
Piątek 22.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratanka Joachima, ciocię Marię, Helenę, dziadków z obu stron
Sobota 23.12.
8:00 …………………………..
——————————————–—-——————————–
18:00 Za ++ ojca Ernesta, teścia Waltra, babcię Gertrudę, dziadków Annę i Tomasza, kuzynkę Irenę, kuzyna Jana i pokr.
Niedziela 24.12. III Adwentu/Wigilia
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Ernesta, rodziców i rodzeństwo z obu stron (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie dla Wiktora z ok 90 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie i rodzinach dzieci
16:00 …………………………..
24:00 1. W int. parafian
2. ………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

51(1251) 17.12. – 24.12.2017

Dziś 17 grudnia…
...jak co roku, rozpoczynamy czas bezpośredniego
przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ
jest to III niedziela Adwentu, tzw. Niedziela Gaudete,
brzmią nam słowa wezwania: „Radujcie się zawsze
w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest
blisko”. W ten sposób Kościół zwraca uwagę na tajemnicę bliskości i stałej obecności Pana pośród nas, dając
do zrozumienia, za świętym Pawłem, że nawet w najtrudniejszych momentach życia jest to zawsze powód
do radości. Ponadto Apostoł radzi: „w każdym położeniu dziękujcie”, „nieustannie się módlcie”. Ostatnie
siedem dni Adwentu zachęcają nas do szczególnie
wytężonego wysiłku, by jak najlepiej przygotować się
na Święta Bożego Narodzenia. Ważne jest to wszystko
co od wielu pokoleń pomaga nam ukształtować wyjątkową atmosferę tych świąt: solidniejsze zakupy
i sprzątanie mieszkania czy domu, przyozdobienie
choinki, przygotowanie dekoracji, prezentów, świątecznych potraw. Przygotowań jest naprawdę dużo
i zwykle zaczyna brakować czasu, a wówczas w kolejkach sklepowych i ulicznych
korkach może pojawić się poirytowanie i nietrudno wtedy o złe myśli, słowa, a nawet
uczynki. Można zasmucić najbliższych, obrazić bliźniego i zapomnieć o Panu Bogu.
Dlatego wskazany jest dystans wobec tego, co stanowi jedynie oprawę świąt i potrzeba
świadomego uznania oraz określenia tego, co jest ważne, a co najważniejsze. Drodzy
Diecezjanie, trzeba koniecznie przed rozpoczęciem świąt, jasno określić sposób ich
przeżycia. Nie może to być tylko dobra okazja do odpoczynku w gronie najbliższych.
Chodzi przecież o obchód Urodzin Pana Jezusa. On więc musi się znaleźć w centrum
naszej uwagi. I już teraz trzeba określić konkretne godziny i formy uczczenia Go
w naszych sercach, rodzinach, klasztorach i na plebaniach.
Z listu biskupa opolskiego
Sentencja: Regina Brett - Ksiądz może wskazać drogę do Boga, ale to dzięki ramionom matki, ojca Bóg w rodzinie żyje.
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KOLĘDA 2017/2018
27.12. środa - 14:00 1/2. ul. Leśna (od lasu i od banku)
28.12. czwartek - 10:00 1. ul. Słowackiego (od nr 1) i ul. Krasińskiego (od
Słowackiego)
2. ul. Mickiewicza (od nr 3) i ul. Konopnickiej (od
Słowackiego)
16:00 1. ul. Kraszewskiego (od nr 1) i ul. Prusa (od nr 5)
2. ul. Prosta (od nr 1)
29.12. piątek - 9:30 1/2. Haraszowskie nieparzyste (od lasu i ul. Opolskiej)
15:00 1/2. Haraszowskie parzyste (od lasu i ul. Opolskiej)
30.12. sobota - 10:00 1/2. ul. ks. Czerwionki (od poczty i od Staniszcz)
02.01. wtorek - 15:00 1. ul. Tulipanowa (od nr 2) i Bzów (od nr 12)
2. ul. Topolowa (od nr 13), Chabrów (od nr 14)
03.01. środa - 15:00 1/2. ul. Opolska (od Ozimka i od Zawadzkiego)
04.01. czwartek - 15:00 1. ul. Nowa (od lasu)
2. ul. Słoneczna (od lasu)
05.01. piątek - 15:00 1/2. ul. Pluderska (od początku i od końca)
i ul. Dębowa
06.01. sobota - 14:00 1. ul. Fabryczna (od nr 1) i ul. Brzozowa,
ul. Żeromskiego
2. ul. Różana (od nr 6)
07.01. niedziela - 13:00 1. ul. hr. Colonny (od nr 6)
2. ul. Szkolna (od Pamas)
08.01. poniedziałek - 15:00 1/2. ul. 1 Maja parzyste (od początku i od końca)
09.01. wtorek - 15:00 1/2. ul. 1 Maja nieparzyste (od początku i od końca)
10.01. środa - 15:00 1/2. ul. Kościuszki parzyste (od początku i od końca)
i Sziber
11.01. czwartek - 15:00 1/2. ul. Kościuszki nieparzyste (od początku i od końca)
12.01. piątek - 15:00 1. ul. Kolejowa (od bloku)
2. ul. Krzywa (od nr 18)
13.01. sobota - 10:00 1. ul. Długa (od nr 18)
14.01. niedziela - 15:00 dodatkowa

Wizyta duszpasterska to czas wspólnej modlitwy domowników i kapłana, błogosławieństwa domu, mieszkania. Okazja do rozmowy na temat Kościoła, parafii, uwag,
propozycji, radości i smutków. Tradycyjnie jest to też czas Kolędników Misyjnych
i składanych ofiar na misje, słodyczy i owoców dla DPS w Zawadzkiem. Kolekta
kolędowa będzie w niedzielę 07 stycznia. W tym roku chcemy uaktualnić kartoteki
parafialne dlatego będziemy pytali o dane rzeczywistych mieszkańców danego
domu.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Dziś po Mszy św. o 10:00 Tradycyjna Wigilia organizowana przez Nasz parafialny
Caritas. Zapraszamy Wszystkich! O 17:15 Nabożenstwo. W Staniszczach Wlk.
Wieczór Muzyki Adwentowej o 17:00. W katedrze w Opolu o 14:00 spotkanie ks.
biskupa z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
W czwartek podczas Rorat zostanie przekazane Światełko Betlejemskie.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
W sobotę nie będzie Nabożeństwa Maryjnego.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30 i 10:00 z IV Niedzieli Adwentu, obie w języku polskim. Kolekta na cele parafii. Wigilia: o 16:00 Pasterka dla dzieci, starszych.
O 24:00 Pasterka. Na obu kolekta na dom samotnej matki i dziecka w Opolu.
O 23:30 program modlitewny przygotowany przez grupę „Z nadzieją do Panamy”.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Rodzina naszej wspólnoty parafialnej ucierpiała w wyniku pożaru. Wspieramy Ich
słowem, modlitwą i darami. Dziś kolekta przeznaczona na wsparcie dla poszkodowanej rodziny. Można też wspierać materialnie bezpośrednio ofiarując pomoc
poszkodowanym lub wpłatą na konto parafii z dopiskiem „Pomoc”.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Sakrament pokuty: dla dzieci i młodzieży, wtorek i środę od 16:00 do 16:50
- czwartek: 20:00 - 21:00
- piątek: 15:00 - 17:00 i 18:00 - 19:00
- sobota: 9:00 - 11:00 i 16:00 - 18:00
Odwiedziny chorych z Komunią św. w domach w sobotę od 8:00
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Adriana Kruk,
Beata Skopek, Edyta Dworczak, Zofia Świerc. Bóg zapłać!
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do czwartku. Opłatki i świece na
stół wigilijny do nabycia w zakrystii i klasztorze. Bombki i sianko do nabycia z tyłu
kościoła. Do nabycia gazetka parafialna i Gość Niedzielny.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace.
———–———————–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Ostatni tydzień RORAT od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU o 17:00!

