Porządek Nabożeństw
od 01.12. do 01.12.2019 r.
Niedziela 01.12. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 9 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 + Krzysztofa Bernais z ok. urodzin
17:00 Za + męża i ojca Georga z ok. 85 r. urodzin, ++ pokr
Poniedziałek 02.12.
17:00 Za ++ teściów Konrada i Małgorzatę, ojca Karola i pokr.
Wtorek 03.12.
17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców Kazimiery i Józefa Kozackich, teścia, swatów,
rodziców chrzestnych, babcie i dziadków
Środa 04.12.
17:00 Za ++ męża i ojca Ernesta Dreja w r. śmierci, rodziców Marię i Józefa Kopyto, teściów
Teklę i Hermana Dreja, siostrę Elżbietę, szwagrów, szwagierkę, swatów, dziadków
i pokr. z obu stron
I Czwartek 05.12.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Alfreda, rodziców, teściów, pokr, Cecylię i dusze w czyśćcu cierpiące
I Piątek 06.12.
7:00 W int. chorych, samotnych, starszych (j. niemiecki)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 ……………………………..
I Sobota 07.12.
8:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Ottona, córkę Mariolę, pokr. oraz sąsiadkę Marię
9:00 W int. LSO naszego dekanatu
15:00 chrzest: Natalia Anna Świerzy
——————–———————————————
16:00 - 18:00 Adoracja
18:00 Za ++ matkę Marię Chrapkiewicz w r. śmierci, Jana i Michała ++ z rodziny

Niedziela 08.12. II Adwentu, Niepokalanego Poczęcia NMP
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 9 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 + Krzysztofa Bernais z ok. urodzin
16:30 Nabożeństwo
17:00 …………………………...

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Adwent
Rozpocznę refleksją z homilii papieża Franciszka, którą wygłosił dla młodzieży, podczas ostatniej pielgrzymki do Japonii. Niech
ta refleksja będzie przewodnikiem na dni
Adwentu:
„Kultura spotkania jest możliwa, nie jest utopią. Najstraszniejsza bieda to samotność
i poczucie bycia niekochanym. Rzeczą najważniejszą nie jest to wszystko, co posiadam
czy mogę nabyć, ale z kim mogę to dzielić.
Nie jest tak ważne skupianie się i zastanawianie dla czego żyję, ale dla kogo żyję.
Rzeczy są ważne, ale osoby są niezbędne. Bez
nich odczłowieczamy samych siebie, tracimy oblicze, imię i stajemy się jeszcze jednym przedmiotem, może najlepszym ze wszystkich, ale jednak jedynie przedmiotem”.
Po skończonej zadumie nad grobami w Dniu Zmarłych, ruszyło…! Jesteśmy bombardowani i osaczani świętami! Nie tyle Bożym Narodzeniem (rzadko to słowo pada), co świętami. W mediach, reklamach, sklepach, ulicach. Nie dajmy się ! Stop !
Przed
narodzeniem
Jezusa
Maryja
i
św.
Józef
oczekiwali,
z drżącym sercem na narodziny Syna, a świat „zamarł” w oczekiwaniu na
Mesjasza. Oczekujmy w pięknym czasie Adwentu. Marana tha ! W życiu oczekiwanie na coś, kogoś ma swój klimat, sens i wartość. Często oczekiwanie jest piękniejsze niż samo spotkanie czy wydarzenie. Mówimy „czas ucieka”, może dlatego, że
nie potrafimy czekać. Przeskakujemy okresy i przeskakujemy życie nasze. Nie potrafimy
się
zatrzymać,
podumać,
ucieszyć.
Zatrzymaj
się
–
Adwent ! Przeżyj go pięknie indywidualnie i w rodzinie. Nie opuść ani jednej Mszy
św. w cztery niedziele Adwentu. Pięknym znakiem tego czasu są Roraty. Zaproszenie
do
udziału
w
Roratach
kieruję
do
wszystkich.
Małych
i Dużych. Starszych, Młodych i Dzieci. Pomyśl o rodzinnym Spotkaniu,
w każdą niedzielę, przy wieńcu adwentowym lub świecy. Niech w domach
będzie modlitwa, przeczytany fragment Biblii i Rozmowa. Oczekuj na Święta przez
postanowienie, dobry gest, słowo, uśmiech, przebaczenie, pogodę ducha. Włącz
w swe oczekiwanie słowa: dziękuję, przepraszam, dzień dobry, dobranoc, warto żyć.
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Można z czegoś zrezygnować i jeśli w ten sposób zaoszczędziło się „jakiś
grosz” to w wejściu do świątyni jest skarbonka „Ofiara Miłosierdzia”, do
której można wrzucić ofiarę i podzielić się z innymi. Na jaki cel te ofiary
będą przeznaczone ? Pragnę zaprosić na wieczór wigilijny i Święta na plebanię kilku potrzebujących, bezdomnych. Przygotować wieczerzę, ubrać gości
ciepło i zaopatrzyć w paczkę. Właśnie na ten cel będą przeznaczone ofiary.
Można przynosić też na plebanię odzież, nie wielkie ilości. Niech to będzie
jedna rzecz ale czysta i nowsza. Przed samymi Świętami będzie można
podzielić się jakąś potrawą ze swego stołu wigilijnego. Będą te
potrawy na naszym plebanijnym stole wigilijnym do którego zasiądę
z Gośćmi. To wasze podzielenie się będzie gestem zapełnienia symbolicznego pustego talerza, który jest na wigilijnych stołach (za tydzień na Mszach
powiem więcej, kto ze mną zasiądzie do stołu wigilijnego i świątecznego).
Jeśli rzeczy do ubrania czy potraw będzie więcej to wesprzemy posługę
s. Aldony naszego dzisiejszego gościa (skieruje dziś do nas na Mszach
inną prośbę, jestem optymistą, iż ochoczo odpowiemy i to o co poprosi przygotujemy). To nasze podzielenie się niech będzie też wdzięcznością
i docenieniem tego co posiadamy. Jeśli ktoś z naszych parafian wie, że
w dniu Wigilii będzie sam, to z serca do naszego stołu zapraszam. Miejsca
wystarczy dla wszystkich.
W czasach systemu komunistycznego chciano wykorzenić z języka, takie
słowa jak Boże Narodzenie, św. Mikołaj, Dzieciątko itp. Usiłowano zastąpić
je dziadkiem mrozem, gwiazdorem, świętami choinki. Nie udało się. Minęło
parę lat. Inne czasy, inny system i … robi się dokładnie to samo. Religijne
nazwy próbuje się zastąpić nowomową. My znamy rezultat - nie uda się.
Jako chrześcijanie w naszych rozmowach, w okresie Adwentu
i Świąt, jak najczęściej mówmy pięknym językiem religijnym. Dzielmy się
tym co doświadczmy dobrego, dawajmy świadectwo o tym co w życiu
Kościoła, parafii jest piękne. Chrześcijanin to człowiek pięknie oczekujący.
Dajmy temu w Adwencie konkretne świadectwo. Adwent 2019 roku jest
tylko jeden w Naszym życiu. Nie powtórzy się, nie da rady go poprawić za
rok. Nie stać więc Nas na przeżycie Adwentu byle jak i smęcąc….W górę
serca ! Ruszamy do Betlejem ! Zbudź się o śpiący! Stać Cię na życie wielkie !

Życzę Bożego, pięknego, ciepłego w emocjach i uczuciach
okresu Adwentu. Niech drżą nasze serca.
Urońmy adwentową łzę tęsknoty i szczęścia.
Niech biegnący czas Adwentu nie wyznacza ilość zakupów, jakość umytych
okien, zmęczenie rąk i nóg, uciekający grosz z portfela.
Niech będzie udział w Roratach, uśmiech, dobre słowo, gest,
radość i optymizm
ks. Piotr

RORATY od poniedziałku do piątku o 17:00
Dzisiaj Pielgrzymka
mężczyzn
i młodzieńców
naNie
Górze
św.Nabożeństwa
Anny. Wyjazd
I niedziela
Adwentu: Msze
św. o 7:30;
10:00; 17:00.
będzie
porowepołudniu.
rzystów
o
6:30.
Powitanie
ok.
16:00.
Nie
będzie
Nabożeństwa.
Po
Mszy
św.
o 10:00
Kolekta na cele diecezji i seminarium. Na Mszach św. gościmy dziś s. Aldonę, werbistkę,
która
przed
chrzcielna.wKolekta
na zakupOopału
zimę.
pełninauka
posługę
jałmużnika
naszej diecezji.
10:00 na
błogosławieństwo
wieńców, stroików
oraz opłatków—————–—–———–———–——–—–———–—————
wigilijnych. Opłatki będzie można nabywać przez cały Adwent, w klasztorze
sióstr
zakrystii. lipcu
Po Mszach
św. w będzie
przedsionku
kościoła,
stolik Caritas
nabywać
dekoWi miesiącu
nie zawsze
czynna
Kancelaria.
Dlategomożna
jeśli ktoś
ma spraracjewę,
świąteczno-adwentowe,
seminaryjne,
lampiony
roratnie, skarpety
orazMszy
świece
którą można załatwićkalendarze
w nadchodzącym
tygodniu
to zapraszam,
po każdej
Caritas
stółszczególnie
wigilijny. Wwsalce
o godzinie
11:15, rozprowadzane
będą
cegiełki
wstępu
św. na
oraz
czwartek
w następujących
godzinach.
7:30
- 8:30;
17:00na- Bal
„portugalska
noc”,
organizowany
przez
grupę młodych
08 lutego
2020Intencje
roku w restauracji
18:00; 18:30
- 19:00.
Zapraszam
wszystkich,
którzy chcą
zamówić
Mszalne
Markus.
Szczegółowe
informacje zamieszczone są na naszej stronie w zakładce Portugalia
od lipca
do grudnia.
2020. Od 15:00—————–—–———–———–——–—–———–—————
przy straży Jarmark Adwentowy, na który w imieniu organizatorów zapraszamy. Będzie też stoisko młodych „miejscem spotkania Portugalia” gdzie m.in. do nabycia:
W piątek
Uroczystość
Apostołów
św. Piotra
i Pawła.
Msze książka
św. o 8:00
18:00. Kolekkalendarze
seminaryjne,
lampiony
roratnie,
dekoracyjne
świece,
pt. i„Nieplanowane”
ta
to
tzw.
Świętopietrze.
oraz atrakcja! wyciskany z pomarańczy Sok z dodatkiem adwentowego uśmiechu i piernika.
Ekumeniczna—————–—–———–———–——–—–———–—————
Modlitwa Młodych o godzinie 16.00, w kościele seminaryjno-akademickim
w Opolu.
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
W środę
po Roratach
spotkanie
dzieci
I komunijnych.
W przyszłą
niedzielę
kolekta rodziców
na potrzeby
diecezji
seminarium.W Zawadzkiem o 18:00
spotkanie Bractwa
św.
Józefa.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
Do sprzątania
kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
W ISylwia
czwartek
o 16:00 Joanna
GodzinaGrabowska,
św. i Koronka.
Po Roratach
spotkanie
kl. VIII (przynieść kartkę
Trzasko,
Joanna
Leszczyk.
Bóg zapłać!
z obecnościami)
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
Do
nabycia
Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
W I piątek Msze św. o 7:00 (j. niemiecki), po wystawienie Najśw. Sakramentu oraz o 17:00
świeczki
Roraty. Od 8:00 odwiedziny chorych w domu z Komunią św. (odwiedziny będą jeszcze przed
Świętami). Po ————————–—–———–———–——–—–———–——
Roratach spotkanie kandydatów z kl. I średniej (przynieść kartkę z obecnościami) Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
W IWszystkim
sobotę od 16:00
do 18:00
Adoracja
Najśw. Sakramentu
indywidualnie,
w ciszy.
Jubilatom
oraz
Solenizantom
bieżącego tygodnia
składamy
życzenia błoW czasie
gosławieństwa
Adoracji okazja
Bożego
do iSakramentu
zdrowia. Szczęść
Pokuty.
Boże.
Od 19:00 dyżur ks. Piotra.
O 9:00 Msza św.
i turniej piłkarski ministrantów dekanatu na sali w szkole.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
II Niedziela
Adwentu,
Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolekta na cele parafii. Na
i Krzysztof
Banach Uroczystość
zam. Gogolin.
Mszy św. o 10:00
modlitwa
wspólnie
z Mariankami i Różami Różańcowymi. Nabożeństwo
—————–—–———–———–——–—–———–—————
o 16:30.
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
* Centrum kościoła
Duszpasterstwa
Młodzieży
licealistów Urszula
i studentów
na wakacyjne
Do sprzątania
i salek prosimy
paniezaprasza
z ul. Haraszowskie:
Walaszek,
Krystyna
spotkanie
o
nazwie
Ławka
Festiwal.
Wydarzenie
to
odbędzie
się
w
dniach
4-8 lipca w
Miemiec, Magdalena Skiba, Anna Klysek. Bóg zapłać!
Opolu-Winowie.
Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
w
namiotach.
Do nabycia: Gość Niedzielny
—————–—–———–———–——–—–———–—————
———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
W
lipcu
i sierpniu
Róże
Różańcowe
Modlitwie
Różańcowej:
Bóg zapłać: za każdą
złożoną
ofiarę,
modlitwy,przewodniczą
wykonane prace.
Porządkowe
na placu, przy
01.07.MB
Róża
8 p. Gizela
Zajonc
kapliczce
Fatimskiej
i św.
Józefa. Podłączenie zakupionych 3 kuchenek elektrycznych, za
zakup
paramentów
liturgicznych
08.07.
Róża 9 p.
Maria Kruk(bielizny kielichowej, alby, stuły).
15.07.———–—–—–——————–—–—–—–———–———–——————
Róża10 p. Brygida Lepka
W nocnej
Góry
św. Anny
do domów naszych (33 km.) uczestniczyło ponad 20 osób.
22.07.Drodze
Róża11z p.
Krystyna
Swoboda
Łatwo
nie było
i owocnie.
Dziękuję za wspólny czas w drodze oraz wszystkim tym,
29.07.
Różaale
12pięknie
p. Manfred
Ullmann
którzy z nami łączyli się duchowo i modlitewnie. My też o Was, szczególnie podczas odprawianej Mszy św. o północy.
Rozpoczął się sezon grzewczy w kościele, prosimy o zamykanie drzwi oraz na chór.
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, 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.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi 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 sprz ątania 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 T ysiąclecia 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 błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

