Porządek Nabożeństw
od 15.11. do 22.11. 2020 r.
Niedziela 15.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
z ok. 75 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach syna i córek
- Za ++ męża i ojca Wiktora, rodziców Mariannę i Franciszka, siostrę Edeltraud, braci Joachima
i Józefa, teściów Paulinę i Pawła ich synów Alberta, Jana, Franciszka jego żonę Gertrudę, ciocię Józefę oraz pokr. z obu stron (w Opolu)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę, teściową Stefanię Drozdowską w r. urodzin i 10 r. śmierci, ojca, teścia Czesława z ok.
urodzin, ++ z rodzin Kołodziej Drozdowski
15:00 - 17:00 Adoracja
17:00 Za ++ męża, ojca Pawła Kwas, teściów Henryka i Helenę, szwagra Bernarda, szwagierkę Urszulę
z mężem Janem Brol, ++ z rodzin Adamczyk, Wodarczyk
20:00 Spotkanie - Konferencja, Koncert, Apel
Poniedziałek 16.11.
7:00 Za + syna Marka ++ z rodziny i pokr.
- Za + Cecylię Lempa w miesiąc po śmierci (w Opolu)
Wtorek 17.11. św. Elżbiety węgierskiej, wsp.
17:00 Za + ojca i dziadka Jerzego Krupok w r. urodzin ++ pokr.
Środa 18.11. bł. Karoliny Kózkówny, wsp.
17:00 Za ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, brata Wernera, teściów Gertrudę
i Wilhelma, chrzestną Annę, Józefa, Bernarda, rodziców Zofię i Franciszka, Eryka
Czwartek 19.11. bł. Salomei, wsp.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża i ojca Marcina, syna Andrzeja, rodziców, brata, wnuka, teściów, pokr. dusze w czyśćcu
Piątek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, wsp.
16:30 Różaniec o ustanie epidemii
17:00 Za ++ matkę Stefanię Koza w 3 r. śmierci, siostrę Krystynę, dziadków Felix i pokr.

Sobota 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
8:00 Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierki Jadwigę i Bernadetę, szwagrów Henryka, Zygfryda, Stefana, Romana, kuzynów Henryka, Piotra, Józefa, sąsiadów, dobrodziejów, pokr. dusze w czyśćcu
——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
światło Ducha św. w int. Tomasza Spałka z ok. 18 r. urodzin
Niedziela 22.11. Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków
i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla
Ireny i Manfreda Jancik oraz o Boże bł.i zdrowie w rodzinie córki
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ żonę i matkę Ingeburgę, rodziców Martę i Wincenta, Waleskę i Teodora oraz pokr.
20:00 Spotkanie - Konferencja, Modlitwa, Śpiew, Apel
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Przeszłość
* W refleksji nad biblijnym tekstem o 10 pannach, przywołałem płomień, do
którego był potrzebny olej w lampach. Zadałem zadanie domowe, aby pomyśleć, napisać, powiedzieć co lub kto, dla każdego z Nas jest w tym czasie trudnym, w którym przyszło nam żyć, takim płomieniem? Co ogrzewa, nadaje
blask naszemu życiu? Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Są pięknym
świadectwem, które każdego może podnosić na duchu. Każdy tekst to piękny,
duży płomień z którego ja i każdy może czerpać. Pozwoliłem sobie przekazane
teksty i słowa zamieścić na naszej stronie parafialnej www. Zapraszam do
lektury: otwierając zakładkę „Portugalia 2023” pod datą 08.11.2020 rok znajdują się napisane teksty. Niemożliwe jest, aby każdy zaangażował się w to
domowe zadanie i przesłał odpowiedź. Ale, odpowiedz sobie: dlaczego tego
nie uczyniłeś? W tym trudnym czasie, im więcej naszego usprawiedliwienia
siebie przed zaangażowaniem, mówienia „nie bo…, nie ale…, nie i już”, tym
gorzej dla siebie samego.
* W pierwszych dniach Listopada w przedsionku świątyni była skarbonka na
„Trudny czas”. Złożone ofiary mają być przeznaczone na wsparcie naszych
parafian w potrzebie. Ofiary złożone do skarbonki to 3.630 zł. Bóg zapłać!
W tych dniach, tradycyjnie składano ofiary z racji wypominek. Dziękuję! Ofiary wypominkowe przekazuję: część do skarbonki na „Trudny czas”, część na
planowany remont ogrodzenia cmentarza. Na koncie jest również ofiara składana jako „ ...z Michałem łatwiej” - 3.895 zł. Sumując wszystko to stan ofiar na
„Trudny czas” wynosi 9.525 zł. Z tego już przeznaczyłem 1.800 zł. na wsparcie
rehabilitacji dwóch naszych parafian. Prośba - jeśli ktoś będzie potrzebował
wsparcia materialnego, lub ktoś będzie wiedział, iż inny nasz parafianin, tego
wsparcia potrzebuje to proszę o sygnały. Oczywiście obowiązuje wszystkich
dyskrecja. O wsparcie duchowe, modlitwy, rozmowy, błogosławieństwa można
prosić w każdej chwili.
Przyszłość
Zbliżają się dni, które, zawsze, w sposób szczególny przeżywamy. Adwent.
Jarmark. Roraty. Boże Narodzenie. Kolęda. Pojawiają się pytania - jak to
w tym roku będzie ? Dzisiaj niczego do końca nie można zaplanować. Wszystko, tak jak życie nasze jest ulotne, zmienne. Zależne od zdrowia, przepisów,
ograniczeń. Jednak nie można załamywać się, poddać się i czekać na „lepsze
czasy”. Dlatego działamy, wymyślamy. Poniżej owoce tego, parę pomysłów na
przyszłość:

* Jarmark Adwentowy. W niedzielę 29.11. od godziny 19:30 planujemy „Jarmark
Adwentowy”. Oczywiście będzie on trochę w innej formie. Odbędzie się w naszej
świątyni. Zapraszamy wszystkich do Transmisji, hybrydowo, zdalnie, wirtualnie
(zwą jak zwą). Jarmark będzie w klimacie „Tatrzańskim”. W programie: zabawy
i konkursy z nagrodami dla dzieci od 2 dnia do 18 roku życia oraz dla tych, którzy
ukończyli już 18 rok życia, a nie skończyli 100 lat. Wspólne śpiewanie. Licytacja.
Wizyta św. Mikołaja. Dialogi i Muzykowanie góralskie. Licytacja rozpoczyna się
już dzisiaj. Na stronie parafii w zakładce Galeria jest folder Licytacja. Zapraszamy
tam! Można zobaczyć przedmioty, które będą licytowane (wszystkie związane
z Tatrami i tam zostały nabyte). Każda rzecz ma swój numerek. Jeśli pragniesz
stać się posiadaczem rzeczy (czyli człowiekiem szczęśliwym), wystarczy napisać
mail na adres: ks.pb@interia.pl lub parafia.kolonowskie@wp.pl lub podejść i powiedzieć, podać kartkę, napisać sms, podając swoje imię, nazwisko, adres i kwotę,
którą pragniesz ofiarować. Dalsza część Licytacji podczas Jarmarku. Wtedy też
poinformujemy na jaki cel ofiary zostaną przeznaczone. Reklamuj Jarmark!
* Roraty. Przygotuj się na Adwent. Ilu nas będzie mogło być w kościele - nie
wiem. Ale w domach może uczestniczyć każdy. Przygotuj swoje serce, rodzinę.
Stroik, wieniec, świecę. Lampion roratni. Każdego dnia w Adwencie o godzinie
17:00 Roraty. Hasło „Cud nad cudami”.
* Boże Narodzenie. Święta może będą skromniejsze, również wystrój w kościele.
Ale Bóg stanie się człowiekiem. Tym bardziej w tym roku przygotujmy wnętrze,
serca, rodzinę na przeżywanie tego czasu.
* Kolęda. Nie będzie odwiedzin w domach. Ale Spotkania kolędowe odbędą się.
Błogosławieństwo każdej rodziny i mieszkańca będzie w innej formie.
Sentencja:
ks. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykta XVI w 1969 roku pisał:
Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny
i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków. Nie będzie już
więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz
ze zmniejszaniem się liczby swoich wiernych utraci także większa część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę w centrum doświadczenia. Będzie Kościołem
bardziej duchowym, który nie przypisuje sobie mandatu politycznego, flirtując raz
z lewicą, a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich. Wtedy
ludzie zobaczą tę małą trzódkę wierzących jako coś kompletnie nowego. Odkryją
ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź której zawsze w tajemnicy szukali. W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Jeśli całkowicie stracą
z oczu Boga, odczują całą grozę swojej nędzy. Następnie odkryją małą trzódkę
wyznawców jako coś całkowicie nowego”.
kardynał Jorge Bergoglio, późniejszy papież Franciszek w 2012 roku mówił:
Prawda jest jak klejnot. Połóż go na dłoni a przyciągnie do ciebie innych. Rzuć
nim w kogoś, a spowoduje krzywdę.
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