Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 15.12. do 22.12.2019 r.
Niedziela 15.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujków Franciszka
i Pawła, dziadków ++ pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ mamę i ojca oraz pokr.
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Franciszka Manierę, syna Henryka w r. ich śmierci, rodziców z obu stron, siostry, szwagierki, szwagrów ++ pokr.

Poniedziałek 16.12.
17:00 Za ++ matki Wiktorię i Johanę, ojca Józefa, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona,
szwagierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i jej męża i pokr.

www.parafia-kolonowskie.pl

50 (1355) 15.12. – 22.12.2019 r.

27.12. piątek

Wizyta Duszpasterska 2019/2020
15:00 1 ul. Leśna (od lasu)
2 ul. Leśna (od banku)

28.12. sobota

09:00 1/2 ul. Haraszowskie parzyste (od lasu i od Opolskiej)
15:30 1/2 ul. Haraszowskie nie parzyste (od leśniczówki i od Opolskiej)

Wtorek 17.12.
17:00 Za ++ rodziców Annę i Romana, brata Józefa, szwagra Stanisława, teścia Józefa i pokr.

29.12. niedziela

15:00 1/2 ul. Szkolna (od Pamas i od 1 Maja)

Środa 18.12.
17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustyna, Pawła i Wiktorię, pokr.
i dusze w czyśćcu

31.12. wtorek

09:00 1 ul. Fabryczna (od Kościuszki), Brzozowa, ul. Żeromskiego
2 ul. Kolejowa

02.01. czwartek

14:00 1/2 ul. ks. Czerwionki (z obu stron)

03.01. piątek

14:00 1/2 ul. Opolska (z obu stron)

04.01. sobota

09:30 1 ul. Pluderska (od końca) i ul. Dębowa
2 ul. Krzywa (od przedszkola) i ul. Prosta

05.01. niedziela

12:00 1 ul. Topolowa (od ks. Czerwionki), ul. Tulipanowa (od przedszkola), ul.
Bzów
2 ul. Chabrów (od Tulipanowej) i ul. Hr. Colonny (od Długiej)

Czwartek 19.12.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Gertrudę, teściów Elżbietę i Reinholda,
dziadków i pokr.
Piątek 20.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ rodziców Karola i Gertrudę, męża Leona i rodziców, pokr. i dusze w czyśćcu

30.12. poniedziałek 11:00 1/2 ul. Kościuszki (od początku i od Sziber)

06.01. poniedziałek 14:00 1/2 ul. 1 Maja parzyste (z obu stron)

Sobota 21.12.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł.
opiekę i zdrowie dla Magdaleny z ok. 80 r. urodzin oraz o zdrowie i Boże bł. w rodzinach dzieci
——————–———————————————
17:30 Różaniec
18:00 …………………………...
Niedziela 22.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 O radość życia wiecznego dla ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców
Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratową Marię,
bratanka Joachima, ciocię Marię i Helenę, dziadków z obu stron
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł.
Sopiekę i zdrowie dla córki Marii z ok. 50 r. urodzin i wnuka Kryspina z ok. urodzin

07.01. wtorek

15:00 1/2 ul. 1 Maja nieparzyste (z obu stron)

08.01. środa

15:00 1 ul. Długa (od końca)
2 ul. Nowa (od lasu)

09.01. czwartek

15:00 1 ul. Słoneczna (od lasu)
2 ul. Różana (od nr 6)
17:30 1 ul. Kraszewskiego (od nr 1) i ul. Prusa
2 ul. Konopnickiej (od Słowackiego)

10.01. piątek

15:00 1. ul. Mickiewicza (od nr 3)
2. ul. Słowackiego (od nr 1) i ul. Krasińskiego (od Słowackiego)

12.01. niedziela

12:00 Dodatkowa

Wizyta duszpasterska to czas wspólnej modlitwy domowników i kapłana. Błogosławieństwo domu,
mieszkania. Okazja do rozmowy na temat Kościoła, parafii, uwag, propozycji, pytań. Z wizytą duszpasterską będę chodził wraz z o. Jerzym Bzdylem-Oblatem. Zapraszamy do modlitwy i rozmowy. Tradycyjnie jest to też czas Kolędników Misyjnych. Ofiary składane kolędnikom przeznaczone są na misje. 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 12 stycznia. Część z niej

50/2019

Wigilia
Bóg zapłać za ogrom serca, życzliwość, wsparcie, każdy dar i ofiarę.
Dziękuję! Blach upieczonego ciasta na wigilię dla ok. 100 bezdomnych
z Opola, w domu ks. biskupa jest już wystarczająca ilość. Dziękujemy!
Tym, którzy upieką ciasta prosimy o przyniesienie ich w dniu Wigilii od
10:45 do 11:00 na plebanię, można przynieść nie na blasze ale na jakiejś
twardej podstawie. Busem zostaną one zawiezione do Opola. I przywiezieni zostaną nasi goście na Wigilię i dwa dni Świąt w naszej parafii. Bezdomny ojciec p. Ryszard i trójka jego dzieci, mieszkających w domu
dziecka (Kuba l.8, Miłosz l.12, Marlena l.15). Dziękuję za zapełnianie
naszego wigilijnego stołu (a przez to swojego w domach symbolicznego
pustego talerza). Można zgłaszać gotowość przyniesienia potraw u ks.
Piotra. Prośba aby nie przynosić dla potrzebujących, ubrań, zabawek.
W przedsionku świątyni jest skarbonka „Ofiara Miłosierdzia”, która wesprze obie Wigilię. Od jutra 16.12 do poniedziałku 23.12 w przedsionku
kościoła będzie też kosz do którego można przynosić żywność, którą
podzielimy się z bezdomnymi z Opola, a która jest potrzebna na czas po
Świętach do przygotowywanych posiłków.
Różne
* Na Roratach podróżujemy do Betlejem. W mijającym tygodniu odbyło
się wielkie głosowanie jak tam się udamy: samochodem, samolotem, pieszo? Zdecydowaną większością głosów dzieci wybrały pielgrzymowanie
pieszo („z kim przystajesz, takim się stajesz”). Na razie dzieci jako rzeczy
które należy zabrać w podróż wybrały: jedzenie, kompas, kapelusz, lalkę,
lunetę, ławkę, łóżko, miłość, mapę, napój, nóż (rzeczy te, jako prace
wykonane przez dzieci, do zobaczenia na adwentowej choince w kościele).
* Spotkanie organizacyjne dla uczestników czerwcowego wyjazdu do
krajów Bałtyckich odbędzie się w drugiej połowie stycznia
* W dekanalnym turnieju piłki nożnej nasi ministranci w dwóch kategoriach, lektorzy młodsi i lektorzy starsi zajęli I miejsce i zakwalifikowali
się do następnej rundy, turnieju rejonowego.
Sentencja: Z. Laskowik - Siebie w sklepie nie kupię.

Na wesoło
* Po poważnej operacji chory otwiera oczy i pyta siedzącą przy jego łóżku żonę: Czy ja już jestem w niebie? Ależ nie – odpowiada małżonka –
przecież widzisz, że ja jestem przy tobie.
* Nauczycielka pyta Jasia: A ty kim chciałbyś zostać, kiedy dorośniesz?
Policjantem, proszę pani. Bo wtedy mógłbym się bawić na środku ulicy,
a mama nie mogłaby mi nic powiedzieć!

Roraty. Zapraszamy wszystkich dorosłych, młodych i dzieci. Jeszcze nas dogonisz w podróży do
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd roweBetlejem! Zamykaj dom, mieszkanie, niczego nie zabieraj i przyjdź od poniedziałku do piątku na
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wigilijny oraz świece Caritas.
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stwaZapowiedzi
Bożego i zdrowia.
Szczęść Boże!
przedślubne:
3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
i Krzysztof Banach zam. Gogolin.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
++ Odbył się pogrzeb
śp. Piotra Grabowskiego l. 64. Wieczny odpoczynek …++
* ———–—–—–——————–—–—–—————————–———–——————
Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
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Chrzest, który przyjmują, jest znakiem ich głębokiej przemiany. Świadczy o tym również pytanie,
w namiotach.
które stawiają Janowi: „Cóż mamy czynić”? To pytanie stawiają różne kategorie osób, także grupy
—————–—–———–———–——–—–———–—————
uważane za margines społeczny. Jan Chrzciciel nie proponuje innej drogi, nie wzywa ludzi, by
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
pozostawili swoje zawody, rodziny, poszli na pustynię i żyli jego stylem. Nie zachęca żołnierzy,
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
aby zostali pacyfistami, ani celników do rezygnacji z dotychczasowej pracy. Każdy ma pozostać
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
na swoim miejscu, ale żyć inaczej. Kierować się sprawiedliwością i miłosierdziem. W nawróceniu
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
nie chodzi o zmianę środowiska, miejsca pracy, ale o uczciwość i przejrzystość wewnętrzną.
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
Grzech i problemy tkwią zazwyczaj nie w zawodzie, ale w sposobie wykonywania go. W nawró29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
ceniu nie chodzi również o jakieś niezwykłe, spektakularne gesty. Liczy się wierność w codziennym życiu. Przemiana nie dotyczy rzeczy i sytuacji zewnętrznych. Prawdziwa przemiana dotyka
wnętrza, serca i zaczyna się od siebie.
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!

