Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 16.12. do 23.12.2018 r.
Niedziela 16.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł.
opiekę, zdrowie w int. rodziny (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za ++ męża, ojca Wiktora, rodziców, szwagrów i pokr.
2. W int. całej naszej parafii
17:00 Za ++ Józefa Kurc, jego rodziców, Joachima Rataj jego rodziców

www.parafia-kolonowskie.pl
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Odwiedziny Duszpasterskie 2018/2019
27.12. czwartek:

10:00 - 1/2 Haraszowskie parzyste (od lasu i ul. Opolskiej)
16:00 - 1/2 Haraszowskie nie parzyste (od lasu i ul. Opolskiej)

28.12. piątek:

10:00 - 1/2 ul. 1 Maja parzyste (od początku i od końca)
16:00 - 1/2 ul. 1 Maja nieparzyste (od początku i od końca)

Wtorek 18.12.
17:00 Za + Beatę Piątek - zam. od sąsiadów

29.12. sobota:

Środa 19.12.
17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustyna i Dominika, Wiktorię i Pawła, rodzeństwo i pokr.

10:00 - 1 ul. Prosta (od nr 1) i ul. Słoneczna (od lasu)
2 las Haraszowskie, Sziber, Topolowa (od Gminy)
15:00 - 1/2 ul. Opolska (od Ozimka i od Zawadzkiego)

02.01. środa:

15:00 - 1 ul. Pluderska (od końca) i ul. Dębowa

Czwartek 20.12.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Fatimskiej
o dalsze bł. opiekę, zdrowie w int. Ireny Szostok z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże
bł. w rodzinach córek i wnuków

03.01. czwartek:

15:00 - 1 ul. Brzozowa, Fabryczna
18:00 - 1 ul. Nowa (od Kościuszki)

04.01. piątek:

15:00 - 1 ul. Żeromskiego i Bzówul. Szkolna (od Pamas)

Piątek 21.12.
16:30 Różaniec za młodych
17:00 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące

05.01. sobota:

10:00 - 1 ul. Długa (od nr 18)

06.01. niedziela:

12:00 - 1 ul. Krzywa (od nr 18)

Sobota 22.12.
8:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa, Jana, bratanka Joachima, ciocię Helenę i Marię, dziadków z obu stron i pokr.
————–———–——–—–———–—————
18:00 1. Za + Marka Koźlik - zam. od sąsiadów
2. Za + Beatę Piątek z ok. jej urodzin

07.01. poniedziałek:

15:00 - 1 ul. Kościuszki parzyste (od końca) i Sziber

08.01. wtorek:

15:00 - 1 ul. Kościuszki nieparzyste (od końca)

09.01. środa:

15:00 - 1 ul. Mickiewicza (od nr 3)
18:00 - 1 ul. Konopnickiej (od Słowackiego)

Niedziela 23.12. IV 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 Za ++ ojca i dziadka Józefa w 4 r. śmierci, rodziców Gertrudę i Piotra, teściów Marię
i Jana, rodzeństwo, synową Mariolę
17:00 Za ++ ojca Jana Wieczorek w 30 r. śmierci, Krystynę i Ernesta Mocny, pokr. Baron
i Wieczorek

10.01. czwartek:

15:00 - 1 ul. hr. Colonny (od nr 6)

11.01. piątek:

15:00 - 1 ul. Kraszewskiego (od nr 1) i ul. Prusa (od nr 5)

12.01. sobota:

09:30 - 1 ul. Słowackiego (od nr 1) i ul. Krasińskiego (od Słowackiego)
14:00 - 1 ul. Różana (od nr 6)

13.01. niedziela:

12:00 - 1 ul. ks. Czerwionki (od Staniszcz do przejazdu)

Poniedziałek 17.12.
17:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze
bł. opiekę, zdrowie dla Marii z ok. urodzin oraz o dary Ducha św. i bł. Boże w rodzinach
dzieci

50/2018

14.01. poniedziałek: 15:00 - 1 ul. ks. Czerwionki (od nr. 1 do przejazdu)
18:00 - 1 ul. Kolejowa
15.01. wtorek:

15:00 - 1 ul. Szkolna (od Pamas)
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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

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

16.01. środa:

15:00 - 1 ul. Chabrów (od nr 14)
18:00 - 1 ul. Tulipanowa (od nr 2)

Otwarcie drzwi domu przyjęcie kapłana oraz kolędników jest jak najbardziej
dobrowolne i nie obowiązkowe. Wizyta duszpasterska to czas wspólnej modlitwy
domowników i kapłana. Błogosławieństwo domu, mieszkania. Okazja do rozmowy na
temat Kościoła, parafii, uwag, propozycji, pytań. Do końca roku po kolędzie
będziemy chodzili we dwóch, ks. proboszcz i o. werbista, po Nowym Roku tylko
ks. proboszcz. Zapraszamy do modlitwy i rozmowy. Tradycyjnie jest to też czas
Kolędników Misyjnych. Ofiary składane kolędnikom przeznaczone są na
misje sióstr karmelitanek, werbistów oraz największa część na wsparcie działalności
s. Brygidy w Aleppo. Część przeznaczamy na działalność ministrantów
i Marianek naszej parafii. Słodycze i owoce dzielone są dla kolędników oraz dla DPS
w Zawadzkiem. Kolekta kolędowa będzie w niedzielę 13 stycznia, przeznaczona
będzie na wymianę ogrzewania w budynkach naszej parafii. Rodzina (osoba) która
chce zwrócić wypełnioną deklarację, niech to uczyni przez położenie deklaracji na
stole. Literki na drzwiach K+M+B+2019 może przed kolędą napisać ktoś z członków
rodziny (kredą z zestawu), nie muszą tego robić kolędnicy.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Intencja papieska: Za młodzież, aby za przykładem Maryi, odpowiedziała na
wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.
Sentencja: Anne Buydens, - Nawet cztery lata psychoanalizy nie zmienią dążeń, które
zaczynają się od pragnienia, żeby sobie samemu udowodnić swoją wartość.
Refleksja: Ludzie zebrani nad Jordanem byli wstrząśnięci słowami Jana Chrzciciela,
czuli też bliską obecność Jezusa. Stali wołając: „Cóż mamy czynić?”. Jan mówił:
miłujcie bliźnich swoją postawą i słowem; człowiek bowiem jest największą wartością
świata. Świat bez człowieka byłby nonsensem i niczym. Adwent jest czasem,
w którym szczególnie mamy uwrażliwić swoje serca na potrzeby drugiego człowieka.
Żyjąc we wspólnocie Kościoła, mamy myśleć o tym, jak przeżyje ona Boże
Narodzenie. Czy nie będzie w niej smutnych, zapłakanych, nieszczęśliwych, załamanych? Taki sens mają słowa: „Jeśli kto ma dwie suknie..., a kto ma żywność, niech tak
samo czyni”. Bo jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ale Jan Chrzciciel sięga jeszcze głębiej. Przypomina o wielkości i godności człowieka. „Nad nikim się nie znęcajcie...
nikogo nie uciskajcie”, czyli kochajcie waszych bliźnich. We wspólnocie, takiej jak
Kościół, jest miejsce dla wszystkich ludzi: i tego nowonarodzonego, który za chwilę
przyjmie chrzest, i tego w podeszłym wieku, który o własnych siłach nie może nic zrobić. Jan Chrzciciel nie żąda, aby ludzie tak jak on poszli na pustynię, by wiedli ascetyczne życie, ale wzywa i zachęca, byśmy dostrzegli obok drugiego człowieka.

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!

