Porządek Nabożeństw
od 05.01. do 12.01.2020 r.
Niedziela 05.01. II po Narodzeniu Pańskim
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię i jej męża Leona, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka oraz
pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ córkę Annę, mamę Cecylię z ok. ich urodzin, Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra
Henryka, swata Reinholda oraz pokr.
17:00 Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, zięcia,
2 bratowe, szwagra, ++ z rodzi
Poniedziałek 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, synów Andrzeja i Huberta, teściów
Jadwigę i Herberta, brata Georga i pokr. (j. polski)
10:00 W int. kolędników misyjnych i ich rodzin
Wtorek 07.01.
7:00 1. Za + Józefa Baron - zam. od rodziny Teresy Kotras
2. W int. syna
Środa 08.01.
17:00 1. Za ++ matkę Franciszkę w r. śmierci, ojca Tadeusza Swoboda, teściów Marię i Franciszka,
++ z rodzin Swoboda, Osiński, Krupka
2. Za + Piotra Grabowskiego w miesiąc po śmierci
Czwartek 09.01.
6:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
7:00 1. Za ++ Jadwigę Bonk w 2 r. śmierci, męża, ojca Jerzego Bonk, rodziców Martę i Izydora
Drzymała, teściów Balbinę i Franciszka Bonk oraz pokr.
2. ……………………………….
Piątek 10.01.
6:30 Różaniec za młode pokolenie
7:00 1. ………………………………
2. ………………………………
Sobota 11.01.
8:00 Za + ojca i dziadka Alfreda Góra w 1 r. śmierci
——————–——————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Andrzeja Dzikowskiego w 1 r. śmierci
Niedziela 12.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski i zdrowie dla
Jerzego Stefan z ok. 70 r. urodzin (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Klausa Gepert w r. śmierci, jego rodziców Marię i Józefa, teściów Łucję
i Franciszka, ++ z rodzin Gepert, i Drynda oraz ojca Fryderyka Lorek
17:00 Za ++ rodziców

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Z przymrużeniem oka w Nowy Rok
 Bardzo się cieszę na ten nowy rok. Niestety nie mam żadnych postanowień, ponieważ już jestem ideałem - Anonim
 Jeśli nic ci się nie udaje za pierwszym razem, skoki ze spadochronu nie są dla ciebie –
B. Murray
 Wszyscy chcą zbawiać świat, ale tylko nieliczni pomagają zmywać naczynia – R. Topor
 Lenistwo jest niczym innym jak tylko nawykiem odpoczywania zanim się człowiek zmęczył –
J. Renard
 Małpy przewyższają ludzi w jednym: gdy spoglądają w lustro, zawsze widzą małpę –
M. de Chazal
 Od dzieci można dowiedzieć się wielu rzeczy. Na przykład, ile ma się cierpliwości – F. Jones
 Nie mam jakichś szczególnych talentów. Jestem tylko pasjami ciekawy – A. Einstein
 Gdy córka wychodzi za mąż, ojciec traci na posagu, odzyskuje jednak łazienkę i domowy telefon – R. Lembke
 Bankier to facet, który pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce. Ale chce go z powrotem gdy
tylko zacznie padać – M. Twain
 Różnica między głupotą a geniuszem jest taka, że geniusz ma granice – A. Einstein
 Sprzątanie domu, zanim dzieci dorosną, to jak odśnieżanie chodnika, kiedy jeszcze pada śnieg P. Diller
 Najlepszym sposobem okazania uczucia żyrafie jest zrobienie dla niej szalika – Anonim
 Złota zasada w każdej pracy: dowcipy szefa są zawsze śmieszne – R. Paul
 Drugi dzień diety jest zawsze łatwiejszy od pierwszego. Drugiego dnia bowiem przestajesz się
nią interesować - J. Gleason
 Życie to jest to, co się dzieje dokoła, kiedy ładujesz telefon – Anonim
 Nigdy nie zapominaj, że jesteś absolutnie wyjątkowy. Tak jak zresztą każdy – M. Mead
 Nie wiem, dlaczego musiałam się zakochać w kimś, kto jest jeszcze bardziej uparty ode mnie –
C. Clare
 Jedno dziecko czyni z nas rodzica. Dwoje sędziego – D. Frost
 Głównym celem imprez dla dzieci jest przypomnienie ci, że istnieją gorsze dzieciaki niż twój –
K. Whitehorn
 Jeśli nosisz w sobie dzieciństwo, nigdy się nie zestarzejesz – T. Stoppard
 Wróciłem właśnie z przyjemnej wycieczki. Odwiozłem teściową na lotnisko – M. Berle
 Młodość kończy się wówczas, kiedy twój ulubiony piłkarz okazuje się być młodszym od ciebie
– D. Tirueba
 Nigdy nie kłóć się z idiotą, bo mogą was nie rozróżnić – A. Bloch
 Tajemnica szczęśliwego małżeństwa jest tajemnicą – H. Youngman
 Sekret długowieczności: jeść dwa razy mniej, chodzić dwa razy więcej, trzy razy więcej się
śmiać i kochać bez miary - Anonim
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Dziękuję! Bóg zapłać!
Za ofiarowane cierpienia, choroby. Każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą złożoną ofiarę. Wspólne pielgrzymowanie piesze
i autokarowe Za każde dobro świadczone w 2019 roku dla naszej wspólnoty parafialnej oraz dla Mnie. Za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę. Za zamawiane
Intencje Mszalne i składane ofiary kapłanom. Za ofiary na cele parafii, Kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe, wymiany ogrzewania, „z Michałem łatwiej”,
cmentarne i inne. 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 każdą pomoc, radę
− Wszystkim, którzy pomagają w sprawach związanych z wymianą sytemu ogrzewania.
− Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, modlitwy, za każdą Parafialną i katechetyczną posługę
− Dzieciom i całej młodzieży a szczególnie grupie miejscem spotkania Portugalia
2022 za wiele dobra i pozytywnych energii, za „raban”
− p. kościelnemu Franciszkowi za wszelkie wykonane prace
− Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród chorych
− Ministrantom, Mariankom, czytającym lektorom
− Organistom p. Annie, p. Karolinie, p. Januszowi i innym
− 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, grupie Szkaplerza, Margaretce, Serduszkom, Wspólnocie
Opiekunek Dziecięctwa Bożego
− p. bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki
− p. Marii i wszystkim pomagającym w wystroju i dekoracji kościoła
− paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej i św. Józefa
− p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz
− p. Józefowi i pomagającym za dbałość o sprawy elektryczne i oświetlenia
− p. Bernardowi, p. Henrykowi za wszelkie naprawy
− p. Krzysztofowi za przywóz choinek i inne prace
− Rodzinie Grabowski za wszelkie prace
− p. Henrykowi i Józefowi za wszelkie wykonywane prace, palenie w kościele
− 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 podstawowej i przedszkola
− Pięknym rodzinom naszej parafii, które są fundamentem życia Kościoła
Wielu za tak wiele…

II Niedziela
po Bożym Narodzeniu. Nie będzie po południu Nabożeństwa. Kolekta
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowena cele
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Krzysztof Banach zam. Gogolin.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
ZAPROSZENIE
- Propozycja
*
Pielgrzymka
dzieci Kolęd.
do babciWAnny,
1 lipca.
Msza św. oroku,
godz.kończąc
10:00. okres Bożego
Rodzinnego Przeglądu
niedzielę
02.20.2020
*
Centrum
Duszpasterstwa
Młodzieży
zaprasza
licealistów
i
studentów
na wakacyjne
Narodzenia warto rodzinnie pokolędować. Dlatego moja propozycja
spotkania
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w
Rodzinnego przy naszej szopce. Rodzina przygotowałaby jedną Kolędę lub PastoOpolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są
rałkę
i zaśpiewała w kościele Nam wszystkim. Minimum z rodziny powinny być
w namiotach.
dwie osoby (może
być samo dziecko, a rodzice wspomagają). Górna granica ilości
—————–—–———–———–——–—–———–—————
osób jest nieograniczona. Wykonanie może być według własnego uznania. AranżaW lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
cja dowolna, a-kapela, z instrumentem lub bez. Stojąc lub tańcząc. Mile widziane
01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
oryginalne stroje. Prośba, aby do 20 stycznia chętne rodziny do wykonania utworu,
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
zgłosiły
się u ks. Piotra i podały tytuł kolędy. W Górę Serca! Odwagi! Ruszamy do
15.07.Śpiewająco!
Róża10 p. Brygida Lepka
Betlejem
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!

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann

Zamykajmy rowery stawiane przy kościele. Na plebanii do odebrania naczynia
z Wigilii. Wyjazd do krajów Bałtyckich od 01 do 09.06.2020 roku. Na stronie parafii w galerii nowe zdjęcia w zakładce Portugalia 2020 podziękowania za Wigilię.

