Porządek Nabożeństw
od 25.11. do 02.12.2018 r.
Niedziela 25.11. Jezusa Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę Obst z ok. urodzin, ojca Jana, ++ z rodzin Obst, Szydłowski, Szaton,
Wallaschek (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Opatrzności i MB Uzdrowienia chorych o powrót do pełni zdrowia dla Małgorzaty oraz do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata, wszystkich krewnych, przyjaciół, dobrodziejów i sąsiadów
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za + Lidię Neuman - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 26.11.
7:00 Za + Elżbietę Lepieciło - zam. od rodziny ze Strzebrzeszna
Wtorek 27.11.
17:00 Za + męża Alfreda z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów i pokr.
Środa 28.11.
17:00 Za ++ teściów Rozalię i Jana, szwagra Gerharda, matkę Gertrudę, ojca Franciszka, córkę
Małgorzatę, koleżankę Urszulę, jej teściów i pokr. z obu stron
Czwartek 29.11.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Jana, jego rodziców, rodzeństwo i pokr.
Piątek 30.11. św. Andrzeja Apostoła, święto
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ matkę, babcię, teściową Hildegardę Parzych w 7 r. śmierci, jej męża Romana, rodziców, teściów, braci, siostry, krewnych, ++ z rodzin Parzych, Moch, Radimerski, Miksa
I Sobota 01.12.
8:00 Za ++ rodziców z obu stron Albinę i Richarda, Ernesta, Klarę, Józefa, dziadków, braci
Wernera, Gerharda, Franciszka, Rudolfa, siostrę Marię, bratową Giselę, bratanka Ryszarda,
swata Augusta, ciocie Albinę, Ernę Graf, Romana, jego rodziców i pokr.
15:00 Roczki: Hanna Krystyna Konieczko, Emilia Maria Bednorz
————–———–——–—–———–—————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Martę w 20 r. śmierci, ojca Wincentego, siostrę Edytę, pokr. i dusze opuszczone
Niedziela 02.12. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 8 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 ++ męża, ojca i dziadka Engelberta, rodziców Annę i Wiktora, Franciszka i Małgorzatę,
siostry, braci, bratową Jadwigę, szwagra Gerharda i pokr. z obu stron
17:00 Za ++ rodziców Aleksandrę i Józefa, teściów Gertrudę i Jana, teścia Emila, brata Krzysztofa, szwagierki Annelise i Małgorzatę, szwagrów Henryka, Jerzego, Piotra oraz pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Nasze różne sprawy
Ogrzewanie
Z powodu wielu przyczyn, o których wspominałem ogólnie w kościele, szczegółowo na
spotkaniach Rady Parafialnej, podjęliśmy decyzję o wymianie kotłów grzewczych w kościele,
plebanii i klasztorze. W piątek 09.11. odbyło się spotkanie parafialnej komisji, która została
powołana, aby zająć się tą sprawą. Podjęto decyzję, aby w kościele zainstalować ogrzewanie
podłogowe. Właściwie już przygotowywana jest dokumentacja dotycząca pozwoleń, podłączy
gazu. Wszelkie sprawy „papierkowe” to okres jednego roku. Może w 2019 roku uda się
wymienić kotły grzewcze na plebanii i klasztorze (gdzie nie jest to tak skomplikowane), natomiast w 2020 w kościele. Będziemy starali się pozyskać fundusze z różnych zewnętrznych
źródeł. Jednak ciężar największy spoczywa na parafii. Dlatego ok. 15 grudnia do każdej rodziny trafi deklaracja do wypełnienia czy osoba, rodzina chce i może partycypować w kosztach
remontu. Ile jest w stanie w 2019 roku przekazać, dobrowolnej, ofiary na ten cel. Deklarację
będzie można oddać kapłanowi podczas kolędy. Deklaracje są informacją jaką kwotą będziemy, jako parafia, dysponować. Następnie przez cały rok można te ofiary będzie wpłacać na
konto, ofiarować w kancelarii lub wyznaczonym osobom.
Michał
W Dzień Zmarłych odszedł Michał Sawczuk. Dla wielu osób: „Nasz Michał”. Wielu z Nas,
w różny sposób, gdy był zdrowy, a przede wszystkim przez 5 lat choroby, było z Nim związanych. Byliśmy z Nim i wspieraliśmy. Podczas pogrzebu i po padło wiele „pięknych” słów.
Wiele świadectw można było usłyszeć. Sam wiele słów napisałem i powiedziałem. Jego życie,
choroba, odchodzenie i śmierć to świadectwo, natchnienie i przykład. Myślę, że dalej jest
z Nami, oręduje i wspiera z nieba. Chciałbym, aby pozostał nie tylko w pamięci, ale by to
dobro, które Sobą zapoczątkował, trwało. Dlatego, po rozmowie z rodzicami Michała, pojawił
się pomysł „pomnika”. Nie dosłownie, ale pomnika dobra. W postaci jakiejś małej fundacji
(takiej naszej, wewnętrznej), która mogłaby wspierać młodych. Na przykład w chwilach kryzysu, potrzeby, choroby. Fundacja zasilana byłaby z ofiar osób, które chcą się dzielić. Ale
dobrze by było, aby zasilanie odbywało się w taki na przykład sposób: ktoś rezygnuje z kwiatów, wiązanek na pogrzebie z przeznaczeniem na ten cel, ktoś zamiast kwiatów na urodziny,
ślub, rocznice prosi, aby pieniądze goście przekazali na ten właśnie cel. Zamiast dawać
proszącym na ulicach naszych miast i u nas (taka pomoc szkodzi temu człowiekowi, a jedynie zresztą fałszywie - uspokajamy swoje sumienie), można wspierać nasz pomysł. Pomysłów
wsparcia „pomnika-fundacji” może być wiele. Chcemy, aby ta działalność nie ograniczyła się
do funduszy, ale sięgała dalej, głębiej. Może powstać grupa wsparcia czy spotkania dla tych,
którzy potrzebują modlitwy, słowa, rozmowy, wypłakania się i wygadania. Jest to zarys tego,
co w sercu i głowie gra. Wszystkich, którzy mają pomysły, którzy chcą się w to dzieło zaangażować, zapraszamy do zgłaszania się u ks. Piotra lub rodziców Michała. W Adwencie spotkalibyśmy się, aby omówić szczegóły. To taka propozycja. Nie wiemy co z niej się „wykluje”,...
zobaczymy. Zapraszamy!
ps. Zanim jeszcze informacja o powyższym pomyśle, ujrzała światło dzienne i wyszła z ram
komputera, już wpłynęła „ofiara” - 800 zł. Przekazali ją uczniowie, którym została gotówka,
po tegorocznym komersie klas 3 gimnazjum. Dziękujemy! ... jak nie odczytać tego jako „znak”.
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Podziękowanie
Łatwo jest dzielić się z innymi w dobrobycie, ale potrzeba wielkiego serca, żeby w chwilach, gdy samemu doświadczamy choroby i cierpienia, pamiętać o innych potrzebujących.
W imieniu pracowników Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas i swoim własnym, pragnę
wyrazić gorące podziękowania dla pp. Lucyny i Krzysztofa Sawczuk, którzy zakupili do
naszego gabinetu rehabilitacyjnego profesjonalny stół do masażu. Dzięki darowiźnie
pp. Sawczuk zarówno pracownicy, jak i pacjenci mają zapewniony komfort podczas
wykonywanych zabiegów. Michał pozostawił nam po sobie ,,prezent”, który zostanie
wykorzystany do pomocy innym chorym w cierpieniu. Wierzę, że do tego dołączy również orędownictwo za każdym z nas w znoszeniu choroby i cierpienia. Również gorące
podziękowania składam panu Arnoldowi Demarczyk za renowacje wszystkich kozetek
medycznych w naszym gabinecie rehabilitacyjnym. Dziękujemy za wspieranie działalności naszego ,,medycznego” Caritas. Bóg zapłać - Beata Ściupider
Młodzież - zaproszenia
* W sobotę 08 grudnia, o godz. 19:15, na film polski w reż. Łukasza Palkowskiego
pt. „Najlepszy”. Zapraszam do obejrzenia filmu, poczęstunek i rozmowę na temat filmu
i nie tylko. Chcę się zorientować czy i ilu młodych jest chętnych do spotkania w proponowanej formie w sobotni wieczór, dlatego proszę u ks. Piotra zgłaszać się po
„wejściówki”.
* W piątek 14 grudnia Czuwanie dla młodzieży. Zapraszam uczniów: 8 klasy, 3 gimnazjum, szkół średnich, studentów i pracujących. Program: wyjazd o 16:00 autokarem do
klasztoru sióstr karmelitanek w Truskolasach, tam Msza św. Czuwanie i luźne spotkanie, poczęstunek. Następnie wyjazd na Jasną Górę. O 21:00 Apel Jasnogórski i powrót
ok. 23:00 do domu. Zapisy (do 05 grudnia) u ks. Piotra i zakrystii, koszt wyjazdu 5 zł.
Grudzień
- 02.12. niedziela, od 15:00 Jarmark Adwentowy
- 07.12. piątek, 19:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
- 09.12 niedziela, 18:00, zapraszam, tak jak młodych dzień wcześniej, do obejrzenia
filmu pt. ”Najlepszy”. Zapraszam starszych, a szczególnie rodziców, do obejrze
nia i do rozmowy. Można mi również tak jak młodzi dać znać, o tym czy ktoś
wybiera się na Wprojekcję.
- 10.12. poniedziałek, 16:15 spotkanie uczniów klas VI i VII
- 11.12. wtorek, 16:15 spotkanie uczniów klas VIII i III (gimnazjum)
- 16.12. niedziela, 10:00 Wigilia dla seniorów, samotnych, chorych
W grudniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.12. Róża 07 p. Hildegarda Klabisch
09.12. Róża 08 p. Gizela Zajonc
16.12. Róża 09 p. Maria Kruk
23.12. Róża 10 p. Brygida Lepka
25.12. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
26.12. Róża 12 p. Manfred Ullmann
30.12. Róża 01 p. Teresa Obst
01.01. Róża 02 p. Anna Bock
Od powstania ten numer Gazetki Parafialnej to 1300 wydanie !

Dzisiaj
uroczystość
Jezusa
Chrystusa
Króla.
Kolekta
celeWyjazd
parafii.
NaboDzisiaj
Pielgrzymka
mężczyzn
i młodzieńców
na Górze
św. na
Anny.
roweżeństwo
o
16:30.
Wieczorna
Msza
św.
o
17:00.
Nauka
przed
chrztem
po
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
Mszy
św.
o
10:00.
O
10:00
przyjęcie
nowych
ministrantów
(
Wiktoria
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
Wilczek, Łukasz
Mańczyk, Dominik Ploch). W Opolu Dzień Skupienia Szafa—————–—–———–———–——–—–———–—————
miesiącuśw.
lipcu- nie
zawsze będzie
czynna
Kancelaria.
Dlatego
jeśli ktoś
ma sprarzyW
Komunii
dziękujemy
za Ich
posługę
w domach
chorych
i świątyni.
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 W środę
o 17:00
MszaZapraszam
św. szkolna.
W Opolu
kościele
św.Intencje
Piotra Mszalne
i Pawła
18:00; 18:30
- 19:00.
wszystkich,
którzywchcą
zamówić
Msza
św.
z
modlitwą
o
uzdrowienie.
od lipca do grudnia.
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W piąteko Uroczystość
Apostołów
św. Piotra
Pawła.
Msze św. o 8:00
i 18:00.stoiska
KolekW piątek
18:00 zapraszam
młodych
nai do
przygotowania
naszego
ta
to
tzw.
Świętopietrze.
i nie tylko na Jarmark Adwentowy.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
I sobota. O 15:00 Msza św. Roczków i chrzcielna. O 15:30 spotkanie maria—————–—–———–———–——–—–———–—————
nekWi przyszłą
ministrantów.
O 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 18:00 Msza św.
niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium.
niedzielna. Od
19:00
dyżur
ks. Piotra w kancelarii.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
Przyszła
I Adwentu.
O Joanna
15:00 Leszczyk.
JarmarkBóg
Adwentowy.
Nie będzie
Sylwia niedziela
Trzasko, Joanna
Grabowska,
zapłać!
po południu—————–—–———–———–——–—–———–—————
Nabożeństwa. O 17:00 Msza św. wieczorna. Kolekta na cele
Do nabycia
Gość Niedzielny
orazEkumeniczna
książeczki o Niedzieli
i Miłosierdziu
Bożym,
diecezji
i seminarium.
W Opolu
Modlitwa
Młodych.
świeczki
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
————————–—–———–———–——–—–———–——
Do sprzątania
kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej Małgorzata
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
Leś, Małgorzata
Mikoszek, Agata Foryś, Anna Rathmann. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błoDo gosławieństwa
nabycia: Gość
Niedzielny,
kalendarze
Bożego
i zdrowia. Szczęść
Boże.na 2019 rok. Biblioteka czynna
po Mszy św.—————–—–———–———–——–—–———–—————
w niedzielę o 10:00. Filmy DVD do wypożyczenia w kancelarii. Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać:—————–—–———–———–——–—–———–—————
za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Za wszelPielgrzymka
dzieci
babci
Anny, 1 lipca.
Msza św.i orezerwacji
godz. 10:00.
kie *ofiary,
składane
z do
racji
stawianych
pomników
grobów.
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
Wszystkim
Jubilatom
oraz
Solenizantom
bieżącego
tygodnia
składamy
Opolu-Winowie.
Spotkanie
będzie
miało charakter
festiwalu, noclegi
przewidziane
są
życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże!
w namiotach.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
lipcu iprosi
sierpniu
Róże Różańcowe
przewodniczą
Modlitwie
Różańcowej:
Caritas W
parafii
chętnych
do upieczenia
pierników
na Kiermasz.
Wypie01.07.
Róża
8
p.
Gizela
Zajonc
ki można przynosić do salki w czwartek od 16:30 do 17:00. Dziękujemy.
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
—————–—–—–————–———–——–—–———–—————
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
Na 22.07.
piątekRóża11
30.11.p.ks.
biskupSwoboda
udziela dyspensy od spożywania pokarmów mięKrystyna
snych.
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Pokój i dobro!
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!

