Porządek Nabożeństw
od 19.01. do 26.01.2020 r.

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
Poniedziałek 20.01.
17:00 Za + Józefa Barona w miesiąc po śmierci
Wtorek 21.01. św. Agnieszki, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski
i zdrowie dla Eugeniusza z ok. 50 r. urodzin

Środa 22.01.
17:00 Za + Czesława Mirka w miesiąc po śmierci i 65 r. urodzin
Czwartek 23.01.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + matkę Małgorzatę Rentchen w 1 r. śmierci
Piątek 24.01. św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ mężów Gottfrieda i Józefa, Różę, rodziców, teściów, siostrę Małgorzatę,
swata Konrada, szwagrów i dusze w cierpiące
Sobota 25.01. Nawrócenie św. Pawła, święto
8:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupałę w 4 r. śmierci
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski
i zdrowie dla Gerarda Mańczyka z ok. 60 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej
rodziny
——————–—————————–————
18:00 Za + męża w 1 r. śmierci, ++ rodziców, krewnych z obu stron i dusze opuszczone
Niedziela 26.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu stron i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Jana Bock w 1 r. śmierci
17:00 Za + Gertrudę Gattinger w 1 r. śmierci, ++ Leonardę i Józefa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

03 (1360) 19.01. – 26.01.2020 r.

Hej Kolęda … i nie tylko
Pokój temu domowi. I wszystkim jego mieszkańcom.
Zakończyły się Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2019/2020. Bóg zapłać, że wraz
z o. Jerzym, mogliśmy gościć w Waszych domach. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie. Za
oczekiwanie, urlopy, wcześniejsze powroty z pracy, szkoły i przedszkola. Za atmosferę
Święta, którą czuło się, przez oczekiwanie gospodarza przy bramie, w drzwiach, nakryty
stół, ubiór. Za to, że z Wami wspólnie mogliśmy modlić się i błogosławić na Nowy Rok. Za
każdą rozmowę, szczególnie te dotyczące życia parafii, Kościoła. Szczerość i otwarcie się.
Za życzliwość, propozycje i uwagi. Bóg zapłać za ofiary złożone Kolędnikom Misyjnym
(18.027 zł. i 12 euro). Przeznaczone są: na cele misji prowadzonych przez ojców Oblatów
oraz siostry Karmelitanki, jak i na wsparcie funduszu ministrantów i marianek w parafii.
Bóg zapłać za wszelkie słodycze i owoce. Przeznaczone są: na wsparcie ochronek prowadzonych przez ojców Oblatów i siostry Karmelitanki. Część ciastek przeznaczamy dla
s. Aldony - jałmużnika, na śniadania dla bezdomnych. Bóg zapłać za kolektę kolędową,
przeznaczona jest jako wynagrodzenie dla o. Jerzego oraz na cele wymiany systemów
grzewczych w naszej świątyni. Każda rozmowa była miła, ważna. Dziękuję za zainteresowanie sprawami parafii, za troskę o wiele rzeczy, uwagi i rady. Cieszę się, że aż tak wielu parafian złapało „bakcyla” chodzenia. Myślę, że będziemy razem dalej wędrować. Niesamowita
jest ilość osób pragnących wyjeżdżać na pielgrzymki zagraniczne i jednodniowe (planujemy
wyjazd do krajów bałtyckich, tu jest komplet. Wyjazd na czuwanie ze św. Ritą do Głębinowa
- 22 kwietnia, zapisy wkrótce. Dwudniowy wyjazd do Drezna - 26 i 27 września, zapisy
i szczegóły wkrótce). Jestem rad, że aż tylu parafian pokochało Camino (jedna rodzina wyruszyła w ubiegłym roku. Są osoby, które wybierają się w tym roku) i Tatry (planowany jest
wyjazd s. Jurandą - koniec czerwca, wyjazd z ks. Piotrem - początek sierpnia). Każdy może
jechać! Na marginesie, na YouTube, ipla, polecam cykl filmów pt. „Patrol Tatry”. Każdy
odcinek jest piękny, każdy pomaga zakochać się w Tatrach. Jednak aby poznać MOC gór
i człowieka, proponuję rozpocząć, oglądanie tego cyklu od odcinka numer 3. Parę
„kolędowych spraw” poruszyłem w słowie w ubiegłą niedzielę, do innych będę wracał. Rozpoczął się generalny remont naszego ogrodzenia wokół placu kościelnego (jest to żmudna,
czasochłonna praca – ale damy radę, gdyż jest grupa pozytywnych zapaleńców, aby to
wykonać. Gdyby ktoś chciał pomóc w trwających pracach to proszę kontaktować się
z p. Leonem Krupką). O wymianie systemu grzewczego w kościele i stanie wpłat informuję
na bieżąco. Sprawa wymiany systemu grzewczego w kościele posuwa się do przodu, pomysł
na rozwiązania jest dopracowywany i nabiera kształtów. Na razie jednak czekamy na odpowiedź z NFOŚ w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie (do końca lutego ma być
odpowiedź. Trzeba przejść trzy etapy przyznania finansów: merytoryczny, techniczny, finansowy. My jesteśmy przed tym pierwszym etapem. Prośbę o dofinansowanie złożyło 1.700
parafii w Polsce). Od przyznania lub nie przyznania środków, zależy dalsza droga planów,
dokumentacji i prac. Dziękujemy za wpłacane ofiary na ten cel. Można w dalszym ciągu
składać ofiary w kancelarii lub wpłacać na konto parafii z dopiskiem „ogrzewanie”:
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Ze względu na przepisy, stoimy przed faktem zmiany funkcjonowania, a nawet istnienia, naszych toalet na placu kościelnym. Cieszy aż 8 osobowa grupa kandydatów na
ministranta. W czasach, kiedy różnie mówi się o wierze, Kościele, bądźmy dumni, że
należymy do Kościoła, że jest w nas moc i siła. Dostrzegajmy i rozmawiajmy o sprawach pięknych, które się dzieją. Umacniajmy siebie wzajemnie wiarą i modlitwą. Jako
ludzie wierzący, jako ludzie Naszego czyli Jezusowego Kościoła (nie ma „mojego
kościoła”) bądźmy odważni, piękni wiarą i radośni. Dziękuję!
Na początku nowego roku, czynimy różne plany, postanowienia (o nich dziś w kazaniu). Dodajmy na 2020 rok, trzy sprawy dotyczące życia Kościoła i parafii. W dniach
24–31 maja odbędą się w naszej parafii Misje św. Przewodnikiem będzie o. Mirosław
Lipowicz - Redemptorysta z Krakowa. Misje odbywają się co 10 lat. Już to świadczy
o ich wyjątkowości. Misje nie rozpoczną się 24 maja. Rozpoczynają się dużo wcześniej. Już dziś! Od naszej modlitwy, nastawienia, apostolstwa zależą ich owoce. Od
lutego do maja raz w miesiącu będzie odprawiana Msza św. o dary Ducha św. na czas
Misji dla naszej parafii. Podejmujmy w rodzinie i osobiście modlitwę w intencji Misji
św. Postanowieniami, czynami, pracami przygotowujmy się do Misji św. Zachęcam
i Zapraszam!
07 czerwca br. odbędzie się beatyfikacja Prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Natomiast 18 maja br. przypada 100 rocznica urodzin papieża św. Jana
Pawła II. Oby te wydarzenia mobilizowały nas do działania. Można z tej okazji czytać
książki, nauczanie obu tych pasterzy. W rodzinie, pokolenie które uczestniczyło
w wydarzeniach, spotkaniach, z obu pasterzami niech opowiada, dzieli się z młodszym
pokoleniem. Zachęcam do opisywania swoich doświadczeń przeżyć związanych z osobą kard. Wyszyńskiego czy św. Jana Pawła II. Napisane świadectwa przez parafian lub
osoby z innych miejscowości, zostaną zebrane i może powstanie z nich mała kronika.
Napisane świadectwa można przynosić do kancelarii lub przesyłać drogą elektroniczną.
Dla zachęty, poniżej coś od siebie: Są wydarzenia w życiu, które pozostają na zawsze.
Które nazywa się wielkim. Miałem to szczęście, łaskę, że uczestniczyłem w spotkaniach z kard. Wyszyńskim i Janem Pawłem II. Z kardynałem wprawdzie na Jego
pogrzebie w Warszawie na pl. Zwycięstwa (dziś pl. Piłsudskiego). Pojechaliśmy jako
delegacja naszego Seminarium. Morze ludzi na Mszy św. Legendy ówczesnej Solidarności. Modlitwa i cisza. Ranny po zamachu papież w Rzymie. To wszystko tworzyło
atmosferę Mszy św. pogrzebowej. W spotkaniach z Janem Pawłem II miałem szczęście
uczestniczyć wiele razy. W kraju podczas jego pielgrzymek. Tej pierwszej do Ojczyzny, na Błoniach w Krakowie, na którą pojechałem z całą rodziną Fiatem 126p. Później
jako kleryk i ksiądz. Na Górze św. Anny, jako porządkowy. Podczas ŚDM w Częstochowie z niezapomnianymi słowami Apelu Jasnogórskiego. W Łodzi gdzie I Komunię
św. przyjęło kilka tysięcy dzieci. W Starym Sączu Msza św. z kanonizacją św. Kingi.
W Zakopanem, pod krokwią, podczas niezapomnianej Mszy św. w otoczeniu szczytów
górskich, niezliczonej rzeszy górali i mocne słowa hołdu górali. Do tego dochodzą spotkania z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek na placu św. Piotra podczas audiencji
i modlitwy Anioł Pański. Było spotkanie pod pustym oknem pałacu papieskiego, kiedy
papież przebywał w klinice. Mamy przed sobą, jeszcze prawie, cały rok. To czym
będziemy żyli, jak go przeżyjemy, zależy od Nas. Błogosławionego 2020 roku!

Sentencja: W górach można stracić życie, na nizinach można je przegapić.
Ciekawostka: W Tatrach jest 275 km. wytyczonych szlaków. Rocznie te góry odwiedza
4 miliony ludzi.
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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!

