Porządek Nabożeństw
od 06.01. do 13.01.2019 r.
Niedziela 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię i Leona, Różę i Franciszka, męża Bogusława i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Katarzynę, ojca Augustyna, dziadka Karola, babcię Floryntynę i pokr.
16:30 Nabożeństwo kolędowe
17:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, synów Andrzeja
i teściów Jadwigę i Herberta, brata Georga i pokr.

Poniedziałek 07.01.
7:00 Za ++ rodziców Antoniego i Rozalię, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych
i dusze opuszczone
Wtorek 08.01.
7:00 O radość życia wiecznego dla ++ koleżanki Ewy Mucha i Irmgardy Wiora
Środa 09.02.
17:00 Za + męża i ojca Jana Gomoluch w1 r. śmierci

Czwartek 10.01.
6:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
7:00 Za ++ matkę Franciszkę, ojca Tadeusza, teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin
Osiński, Swoboda, Krupka
Piątek 11.01.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 W int. wszystkich darczyńców grupy młodych oraz o bezpieczny i błogosławiony lot
i pobyt w Panamie
Sobota 12.01.
8:00 Za + męża i ojca Henryka w r. urodzin
13:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę łaski,
i zdrowie dla męża i ojca Walentego Koj z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
————–———–——–—–———–—————
17:30 Różaniec
18:00 Za + matkę Jadwigę Bonk w 1 r. śmierci
Niedziela 13.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Małgorzatę Trzasko i Irmgardę Wiora - zam. od Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Józefa w 10 r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, 2 bratowe, szwagra i ++ z rodziny
17:00 Za++ męża, ojca, dziadka Ludwika Lenart w r. śmierci. rodziców i krewnych

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Opowiadanie
Świt w Betlejem. Ostatni pielgrzym odszedł, a gwiazda, która wskazywała drogę Trzem Królom, znikła.
Najświętsza Maryja Panna spoglądała z czułością na
śpiące Dzieciątko. Nagle stare drzwi stajenki powoli
otworzyły się ze skrzypieniem. Wydawało się, że uchylił je raczej podmuch wiatru, a nie czyjaś ręka. Na progu ukazała się stara kobieta w łachmanach,
z twarzą zasłoniętą przez wielki, czarny płaszcz. Maryja wzdrygnęła się, jakby ujrzała jakąś złą wiedźmę.
Jezus spał nadal. Osiołek i wół skubały siano ze stojącego przed nimi żłobu i nie spojrzały nawet na przybyłą. Maryja przypatrywała się jej. Każdy krok
nieznajomej wydawał się trwać wieki. Staruszka zbliżała się do żłóbka, wreszcie do niego dotarła. Dzieciątko
Jezus otworzyło nagle oczy i Maryja zdziwiła się, gdy
w oczach Dziecka i kobiety ujrzała to samo światło
nadziei. Staruszka pochyliła się nad Dzieciątkiem.
Maryja wstrzymała oddech. Przybyła poszperała, szukając czegoś w swych łachmanach. Wydawało się, że potrzebuje całych wieków, by to znaleźć. Maryja nadal spoglądała na nią z niepokojem. Wreszcie, po bardzo długim czasie, staruszka wyciągnęła przedmiot, który pozostał jednak ukryty w jej dłoni, i dała Dzieciątku. Po
wszystkich podarunkach pasterzy i Trzech Króli, czym mógł być ten tajemniczy dar?
Maryja widziała jedynie plecy staruszki pochylonej nad prowizoryczną kołyską Jezusa. Potem staruszka wyprostowała się, jakby uwolniona od ogromnego ciężaru, który
ją przygniatał do ziemi. Ramiona uniosły się, głowa wyprostowała i dotykała prawie
sklepienia, jej oblicze w cudowny sposób odmłodniało, a włosy stały się miękkie
i lśniące niczym jedwab. Gdy oddaliła się od żłóbka, aby zniknąć w ciemności, z której wyszła, Maryja mogła wreszcie zobaczyć tajemniczy dar. W rączkach Jezusa
połyskiwało czerwone jabłko. Tą kobietą była Ewa – pierwsza kobieta, matka żyjących – która oddała Mesjaszowi owoc pierwszego grzechu. Teraz, z Jezusem, narodziło się nowe Stworzenie.
I wszystko mogło rozpocząć się na nowo.
Sentencje: ks. Józef Tischner - Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki
miłości możemy pojąć wszystko.
Leopold Staff - A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie.
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Dziękuję! Bóg zapłać!
Za Waszą OBECNOŚĆ. W Mszach św. niedzielnych i każdego dnia. Nabożeństwach i modlitwach.
Cierpliwość i wyrozumiałość do mnie. Za dobre słowa i zatroskanie. „Kibicowanie”
w pomysłach, aby szczęśliwie realizowane były. Uśmiech. Błysk w oku. Czułość. Życzenia i dotyk
dłoni. Za każdy gest serca i życzliwość. Każdą modlitwę. Za każdą złożoną ofiarę. Za każde dobro
świadczone w 2018 roku dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dla Mnie:
− za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie
− za zamawiane Intencje Mszalne i składane ofiary z tej okazji
− za ofiary na cele parafii, Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe, grupy młodych i wiele
innych
− wspólne wycieczki, pielgrzymki autokarowe i piesze m.in. po lasach
− za każdą wykonaną pracę w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie, cmentarzu
− wszystkim księżom i ojcom, którzy pełnili posługę w naszej parafii
− Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za spotkania, każdą pomoc, radę
− komisji ds. wymiany ogrzewania za porady, pani Ani za skrupulatne i serdeczne zajęcie się finansami
− siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, modlitwy, za każdą posługę parafialną, katechetyczną, w świątyni
− młodzieży za wiele dobra i pozytywnych energii, udawadnianie, że „niemożliwe może stać się możliwe”
− dzieciom za uczenie nas stawania się dzieckiem
− wielu rodzicom za ich troskę i trud
− wszystkim którzy przyszli na „Rozmowę”, te spotkania i rozmowy ubogacają
− wszystkim, którzy korzystają z zaproszeń na spotkania i uroczystości
− panu kościelnemu Franciszkowi za wszelkie wykonane prace
− nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród chorych
− ministrantom, Maryiankom, lektorom
− naszym organistom p. Annie, p. Karolinie, p. Januszowi
− p. Manfredowi i orkiestrze
− p. Iwonie i chórowi
− p. Sabinie i Zespołowi Caritas za każdą pracę, troskę o potrzebujących, chorych, samotnych, dzieci
− p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoła
− Bractwu św. Józefa i grupie Szkaplerza
− grupom Margaretkom, Serduszkom, Z Michałem łatwiej
− paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki
− p. Marii za troskę o wystrój i dekorację kościoła, za tak wiele poświęconego czasu i serca w świątyni
przed uroczystościami i świętami
− wszystkim panom i paniom dbającym o w upiększenie i dekorację kościoła
− paniom Mariom i Sylwii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej
− wszystkim paniom dbającym o otoczenie świątyni
− p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz
− p. Brygidzie za prowadzenie spraw cmentarza, ksiąg parafialnych, list sprzątania kościoła
− p. Józefowi i innym panom za dbałość o sprawy elektryczne i oświetlenia
− p. Bernardowi, p. Henrykowi za wszelkie naprawy
− p. Mieczysławowi za wycinkę drzew, dbanie o choinki na święta i inne prace
− p. Henrykowi za tak wiele wykonywanych prac, koszenie i palenie w obiektach parafii
− p. Marii za posługę na plebanii
− p. Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stronie www.
− p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za współpracę
− dyrekcjom i nauczycielom szkoły i przedszkola
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rozpoczynamy lot. W Stambule (Turcja) przesiadka, w Bogocie (Kolumbia) tankowanie paliwa. Po 23 godzinach lotu, przekroczeniu dwóch stref czasowych lądujemy w Panama City. Powrót 02 lutego w godzinach nocnych, tą samą trasą.
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!

