Porządek Nabożeństw
od 04.11. do 11.11.2018 r.
Niedziela 04.11. XXXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1. Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze bł.
opiekę, zdrowie dla Elżbiety i Manfreda Ullmann z ok. r. ślubu oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach córek i syna
2. Za + męża i ojca Bogusława, ++ rodziców, teściów, bratową, szwagra, szwagierkę, dziadków
i krewnych z rodzin Kruk, Smieskol, Obst, Klimas (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ ojca Edmunda Mocny z ok. urodzin, matkę Hildegardę
Poniedziałek 05.11.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za + Elżbietę Lepieciło - zam. od Grażyny i Ani
Wtorek 06.11.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ ks. Huberta, rodziców Elżbietę i Zygfryda, syna Pawła, ++ z rodziny i dusze opuszczone
Środa 07.11.
17:00 Do MB Królowej Różańca za ++ Lidię Nauman i Elżbietę Lepieciło - zam. od Róż Różańcowych
17:30 Różaniec za ++
Czwartek 08.11.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Władysława Żołnierczyk w 2r. śmierci
Piątek 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki na Lateranie - święto
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę,
zdrowie w rodzinie Teresy i Edwarda Obst oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
18:00 Nabożeństwo i Procesja za zmarłych
Sobota 10.11.
8:00 Za ++ męża Eryka, ks. Krystiana, rodziców, teściów, brata, bratową i pokr.
15:00 Spotkanie z św. Marcinem
————–———–——–—–———–—————
18:00 Za + ojca Gintra w 1 r. śmierci, ++ matkę Brygidę w 10 r. śmierci oraz pokr. z obu stron
Niedziela 11.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża Ericha, jego matkę, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła, siostrę
Elżbietę w 1 r. śmierci, pokr. i dusze opuszczone
16:30 Nieszpory
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożego Miłosierdzia za wst. MBNP o dalsze
bł. opiekę, zdrowie dla męża, ojca i dziadka Franciszka Spałek z ok. 60 r. urodzin, o Boże
bł. w całej rodzinie oraz opiekę Anioła Stróża dla wnuczki

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Różnie
Wzajemnie sobie dziękujemy, a przez słowo dziękuję, umacniajmy na drogach wiary i życia.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w październikowych Nabożeństwach Różańcowych. Za wszystkie
przesuwane paciorki, prowadzenie modlitw i odmawianie poszczególnych Zdrowasiek, szczególnie
dzieciom. Chorym i starszym, którzy przez odmawiany w domach Różaniec łączyli się z Nami.
Przez cały miesiąc modlitwa Pod Twoją obronę
była odmawiana w intencji Synodu Biskupów, młodych i powołań. Modlitwę św. Michale Archaniele
odmawialiśmy za Kościół, szczególnie kapłanów.
Dziękuję za modlitwy w niedzielę przed Mszami
św. Różaniec i Godzinki, odmawianą w czwartki Koronkę (o powołania z naszej
parafii), w piątki Różaniec (za młodych). Dziękuję wszystkim, którzy praktykują
I piątki i I soboty miesiąca. Bóg zapłać za zamawiane intencje Mszalne na 2019
rok. Za pamięć o zmarłych z rodziny, przez zamawiane Msze św. Ale też za
zamawiane Msze św. w int. rodziny, za żyjących o błogosławieństwo Boże.
Modlitwa jest najważniejsza.
W ostatnim czasie dużo jest rozmów na temat Kościoła, a bardziej konkretnie,
o ludziach Kościoła, o kapłanach. Rozmawiamy między sobą, ale i na różnych
internetowych forach (czasem kogoś temat rozpala do czerwoności, policzki
i ekrany). Wyraża się troskę i oburzenie. Każdy ma rację, każdy głos ważny. Staram się w niego wsłuchać. Szanuję. Dziękuję za każdą rozmowę. Wiele jest podawanych recept, propozycji. Jaki powinien być ksiądz, jak i co robić, mówić.
Wszystko prawda. Łatwo podpowiadać księdzu co powinien robić np. żeby było
więcej młodych w Kościele, żeby młodzi byli tacy, owacy. Słusznie. Ksiądz chce
podpowiedzi, wzorów. Korzysta z takich porad. Słucham i podglądam. Podziwiam wiele rodzin. Wiele jest matek i ojców którzy w tym świecie pełnym „burz
i piorunów” potrafią wzajemnym wsparciem, trwaniem przy Jezusie w Kościele,
płynąć w tej „łódce życia rodzinnego” pięknie, odpowiedzialnie, wskazując dzieciom właściwy kurs życia. Życie wielu młodych jest wspaniałe. Dla mnie młodzi
są ciągle najlepszymi nauczycielami. Ale też warto martwiąc się o księży, dając
im recepty i wskazówki najpierw podumać, co zrobić pod własnym dachem, aby
jedyny syn czy córka zechciała np. uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Łatwo
troszczyć się o ogródek innych, trudniej o swój. Pierwszym „Seminarium” jest
rodzina.
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Na ostatnim posiedzeniu Parafialnej Rady postanowiono, że aktualny jest
temat wymiany kotłów grzewczych w kościele i ew. na plebanii i klasztorze.
Wymiana nastąpi na ogrzewanie gazowe. Ale za wszystkie inne szczegóły
(zbiórka ofiar i inne finanse, firma, prace) odpowiedzialna będzie komisja
powołana do tego zadania. W skład wchodzą: Anna Rathmann, Piotr Dreja,
Robert Respondek, Józef Koj, Joachim Student, ks. Piotr. Na pierwsze spotkanie zapraszam na plebanię, w piątek 9 listopada o godzinie 19:00.
Do ŚDM w Panamie zostało 78 dni. Patrząc jednak dalej w przyszłość, dobrą
sprawą byłoby gdyby grupa młodych pod tą nazwą „Z nadzieją do Panamy”
pozostała w życiu naszej parafii. Coś udało się wspólnie zbudować i dokonać. Dobrze byłoby dalej działać i dzieło kontynuować. Ale czy tak będzie
zależy od powiewu Bożego Ducha, od księży (obecnego i przyszłych), ale
w największym stopniu od młodych, od chęci zaangażowania się i kontynuacji modlitwy, spotkań i pracy. Ksiądz jest „lokomotywą”, która prowadzi, ale
tempo lokomotywie, czy ona w ogóle rusza, nadają młodzi. Bliższe plany
grupy to: włączenie się w Kiermasz Adwentowy, wyjazd autokarem na
modlitewne czuwanie oraz na Apel Jasnogórski. Przygotowanie Czuwania
przed Pasterką. Zapraszamy każdego MŁODEGO do tej grupy. Spotykajmy
się!
Sentencja: o. Jacek Salij - Nie musisz podobać się ludziom. Staraj się podobać Panu Jezusowi.
Intencja papieska: Aby język serca i dialogu, przeważał zawsze nad językiem oręża.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On przede wszystkim jako Dar, „przychodzi
bowiem z pomocą naszej słabości”. Św. Paweł rozwija wspaniale tę myśl
w Liście do Rzymian, kiedy pisze: „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak,
jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On obecny w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynności modlenia się Boski wymiar”.
o życiu konsekrowanym
„Rady ewangeliczne, poprzez które Chrystus wzywa niektórych, aby dzielili
Jego doświadczenie dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa, wymagają od
tego, kto je przyjmuje, zdecydowanej woli całkowitego upodobnienia się do
Niego”. Bycie osobą zakonną to coś więcej, niż tylko pomysł na życie! To
przyjmowanie codziennie łaski, która sprawia, że osoba konsekrowana staje
się podobna do Jezusa we wszystkim – w chwale, ale też w uniżeniu
i trudzie.
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przynosiły ksero strony paszportu, gdzie jest zdjęcie (można ksero wykonać na
plebanii).
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msza św. Szkolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Intencje Mszalne na 2019 rok można zapisywać: w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!

