Porządek Nabożeństw
od 12.01. do 19.01.2020 r.
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. polski)
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
Poniedziałek 13.01.
7:00 Za ++ ojców Piotra Drzyzgę, Pawła Kandorę, matki Paulinę i Elżbietę, szwagra
Rajmunda, siostrę Marię Rogera oraz pokr.
Wtorek 14.01.
17:00 Za + Jadwigę Jastrzembską - zam. od rodziny Różańcowej
Środa 15.01.
17:00 Za ++ Pawła i Matyldę, rodzeństwo i pokr.
Czwartek 16.01.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Jadwigę Jastrzembską—w miesiąc po śmierci
Piątek 17.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Do Świętej Rodziny o zdrowie i szczęśliwy przebieg zabiegu oraz potrzebne łaski
w intencji Bogu wiadomej
Sobota 18.01.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski
i zdrowie dla Elfrydy z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
13:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski
i zdrowie dla Eryka Czupalla z ok. 80 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
——————–——————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Ludwika w r. śmierci, rodziców i krewnych
Niedziela 19.01. II zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujków Franciszka
i Pawła, dziadków i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża Jana w 40 r. śmierci, jego rodziców teściów i ++ z rodziny
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski
i zdrowie dla Urszuli z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Poniżej trzy relacje – świadectwa, które niech będą przede wszystkim zaproszeniem do włączenia się w działania grupy młodych osób w naszej parafii. Pomysły i działania są bardzo różne
(obecnie wysiłki i czas poświęcamy w przygotowanie „balu portugalskiego”).
1) Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taizé odbyło się po raz trzeci we Wrocławiu oraz
piąty w Polsce. Jest to spotkanie ekumeniczne zrzeszające co roku tysiące młodych ludzi
z całej Europy, ale nie tylko, ponieważ przyjeżdżają również grupy z takich państw jak Japonia
czy Korea (w tym roku w sumie 60 państw). Nocleg natomiast zapewniają rodziny z parafii
miasta organizatora i pobliskich miejscowości. Wyjeżdżając pociągiem z grupą z Opola śmialiśmy się, że trafimy do Oławy, która również przyjmowała pielgrzymów. Jakie było zdziwienie
naszej małej panamskiej grupy, kiedy dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście trafiliśmy do Oławy,
do parafii św. Piotra i Pawła. W parafii tej gościły grupy z Niemiec, Rumuni, Hiszpani, Słowieni, Belgi i Polski. Trafiliśmy do rodziny państwa Roberta i Beaty, których córka Julka była
wolontariuszką w parafii. Prowadzili oni własne gospodarstwo, dlatego na stole można było
u nich znaleźć zawsze własne wędliny czy masło. Każdego dnia spotykaliśmy się na wspólnej
modlitwie w naszych parafiach goszczących, a później odbywały się spotkania w grupach dzielenia. Dzięki temu mogliśmy spojrzeć na niektóre sprawy oczami osób zamieszkujących inne
kraje niż nasz. Tegoroczny temat Spotkania we Wrocławiu było: „Zawsze w drodze, nigdy nie
wykorzenieni”, dlatego rozmawialiśmy o naszych korzeniach, co to znaczy dla nas być w drodze czy o różnorodności w naszych krajach. Nasza parafia zorganizowała również spotkanie
w tamtejszym Domu Opieki Społecznej. Mogliśmy dowiedzieć się o działalności tego domu,
kolędować w różnych językach z pensjonariuszami czy zobaczyć przedstawieni pantomimy
lokalnej młodzieży. Po porannym spotkaniu w parafii udawaliśmy się na dalszą część dnia do
Wrocławia. Odbywały się tam różne spotkania tematyczne, a o 13.00 odbywały się modlitwy.
Do naszych wypraw po Wrocławiu dołączyła się grupa młodzieży z Polonii niemieckiej z okolic Kolonii. Jak się okazało można było się z nimi nawet pogodać. Głównym punktem każdego
dnia było wieczorna modlitwa odbywająca się w Hali Stulecia i siedmiu kościołach Wrocławia,
gdzie było czytane słowa Brata Aloisa, przeora wspólnoty Taizé. W ostatni dzień roku odbyło
się również spotkanie Polaków, w trakcie którego usłyszeliśmy świadectwa wielu młodych
ludzi. Na koniec odbyła się Msza Święta. Wieczorem wróciliśmy do naszych parafii, aby tam
przywitać Nowy Rok. Sylwester spędziliśmy w parafii goszczącej. O 23.00 odbyła się modlitwa o pokój na świecie. O północy powitaliśmy na palcu przed kościołem Nowy Rok, a następnie udaliśmy się do pobliskiej szkoły podstawowej na Festiwal Narodów. Uczestnicy każdego
kraju, który przebywali w Oławie mogli przedstawić coś związanego z swoim krajem, taniec
czy jakąś piosenkę, a później trwała zabawa do rana. W Nowy Rok uczestniczyliśmy wspólnie
z rodzinami w Mszy Świętej, a następnie zostaliśmy ugoszczeni na uroczystym obiedzie. Po
tym ruszyliśmy z powrotem do naszych domów. Było to już moje drugie spotkanie Taizé po
Bazyliei w 2017 r. Na pewno nie można ich do siebie porównać. Na całe spotkanie wpływa to
jakie państwo je organizuje, jakich ludzi się spotyka, a we Wrocławiu na każdym kroku spotykało się znajomych. Jest jednak jedno co łączy te spotkania. To to, że obojętnie czy jesteśmy
katolikami, protestantami, prawosławnymi czy należymy do jeszcze innego wyznania możemy
wspólnie się modlić, rozmawiać, a nawet się od siebie czegoś nauczyć. - Zuzanna Mańczyk
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2) Od 28.12. 2019 r. do 01.01. 2020r. we Wrocławiu odbyło się 42 Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. Był to piękny czas z niezwykłymi ludźmi. 20 tys. ludzi z różnych
krajów, kultur i regionów, ale połączonych w miłości jednego Boga. Jest to naprawdę
cudowne przeżycie. Nigdy nie myślałam, że będę rozmawiać z Albańczykami, Francuzami, Lapończykami czy Irlandczykami. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę rano. Po
dwugodzinnym oczekiwaniu zostaliśmy przydzieleni do swoich parafii i rodzin, które
wspaniale nas ugościły. Przez kolejne dni trzy razy dziennie odbywały się piękne,
klimatyczne modlitwy w duchu Taizé w różnych kościołach Wrocławia ze śpiewami
i słowami brata Aloisa. Pomiędzy modlitwami był czas na spotkania w grupkach międzynarodowych, warsztaty, nawiązywanie nowych znajomości, zwiedzanie i pyszne
jedzonko. W noc sylwestrową w parafiach odbyły się wspólne modlitwy o pokój na
świecie i „Święto Narodów”, na którym każdy kraj pokazywał tradycyjne tańce. Po
całym Wrocławiu poruszaliśmy się „wesołymi” tramwajami. Było w nich tyle ludzi, że
nie musieliśmy się niczego trzymać. Ścisk jednak dla nikogo nie stanowił przeszkód do
wspólnej radości i śpiewu w różnych językach. Atmosfera na ESM była niesamowita.
Tego nie można opisać słowami, trzeba to przeżyć samemu. Jest to doświadczenie na
całe życie. Zachęcam każdego aby choć na jeden dzień pojechał na spotkanie Taizé. Do
zobaczenia w Turynie! - Marcelina Czupała
3) Już od ponad 20 lat Franciszkanie na Górze św. Anny organizują Ewangeliczne
Rozliczenie. 28.12.2019 r. około 350 młodych osób przyjechało, aby podsumować Stary
rok i przywitać Nowy. Tegoroczne hasło to „Źródło Życia”. Każde rekolekcje to czas na
spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem. Serce się raduje, a na twarzy pojawia się
uśmiech, gdy po długim okresie, znów się wszyscy razem spotykamy. Od początku
Ewangelicznego Rozliczenia, w kaplicy Domu Pielgrzyma jest wystawiony Najświętszy
Sakrament i ktoś nieustannie Adoruje. Dzień zaczynaliśmy Jutrznią, potem uczestniczyliśmy w konferencjach głoszonych przez zaproszonych gości. Głównym punktem dnia
była Eucharystia- czyli nasze Źródło Życia. W czasie rekolekcji zorganizowano różne
prace w grupach. Każdy znalazł coś dla siebie. Były m.in. lekcje hip- hopu, gry na gitarze, pierwszej pomocy czy śpiewu. Dużą popularnością cieszył się warsztat tańca towarzyskiego. Co wieczór czekała na nas atrakcja. Mogliśmy wysłuchać koncertu kwintetu
dętego Silver Brass Quintet, podczas którego młodzi muzycy zaprosili nas do zabawy.
Niesamowite wrażenia zapewnił nam Teatr A, który w ciekawej formie przedstawił
misterium Bożonarodzeniowe. Każdy dzień kończyliśmy Nabożeństwem. Następnie
czekała na nas bajka przygotowana przez Warsztat Poszukiwaczy Baśni. Ostatni dzień
roku, jak przystało na Sylwestra, był dniem podsumowań i świętowania. Rozpoczęliśmy
od uroczystej Gali, na której grupy z dumą zaprezentowały swoje prace wykonane podczas rekolekcji. O 19:30 zaczęliśmy zabawę Sylwestrową, tradycyjnie polonezem.
Potem już wszyscy, poddali się muzyce. W głośnikach było słychać przeboje Trójki PR,
muzykę poważną ale i disco polo czy belgijkę. Każdy na chwilę wyzwolił się od rzeczywistości. Bo taniec to przecież radość i wolność. Gdy nadeszła północ i niebo rozbłysnęło fajerwerkami, u nas rozpoczęła się Msza św. w Bazylice. Oprócz nas, w Mszy uczestniczyli przyjezdni goście, z całe rodziny z dziećmi. Po powrocie do Domu Pielgrzyma
nastąpił toast Noworoczny, nie byle jakim trunkiem, bo mlekiem. Życzeniom, uściskom
nie było końca. Najwytrwalsi skończyli świętować o 5:30. Duszpasterstwo Młodzieży
organizuje nie tylko Ewangeliczne Rozliczenie, ale też inne spotkania, w związku z tym,
każdy może znaleźć coś dla siebie. Czy to zimowisko dla dzieci w ferie, czy rekolekcje
w Wielkim Poście, czy też Święto Młodzieży w wakacje lub wyjazd w góry. Więcej
informacji na facebooku JESTEM Z GÓRKI. Jedź i zobacz, bo warto! -Ewelina Muc.
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wyjeżdżających do krajów Bałtyckich będzie w czwartek 06 lutego o godzinie 17:30. Należy przynieść do wpłaty 300 euro.
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
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Kancelaria czynna po Mszach św. Można zapisywać Intencje mszalne.
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło———–—–—–——————–—–————–——————–———–——————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
Ruszamy do Betlejem Śpiewająco!
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
− Na plebanii (można zaraz po Mszy na werandzie) do odebrać naczynia z Wigilii.
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
− Spotkanie
kobiet
Opiekunek Dziecięctwa Bożego w sobotę 25.01. o godzinie
29.07. Róża
12 zp.Wspólnoty
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16:00.
− Na stronie parafii w galerii nowe zdjęcia w zakładce Portugalia 2020 podziękowania za
Wigilię.
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!

