Porządek Nabożeństw
od 29.11. do 06.12. 2020 r.
Niedziela 29.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ kolegów Huberta Kanię i Romana Pietruszkę - zam. od Wernera Machnik
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za wszystkich żyjących parafian
16:30 Różaniec
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
dla Marii Kaczmarczyk i Barbary Strzyś z ok. 65 r. urodzin
19:30 Jarmark Adwentowy
Poniedziałek 30.11. św. Andrzeja, apostoła, święto
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
dla syna Michała Drzyzga z ok. 40 r. urodzin
Wtorek 01.12.
17:00 Dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski oraz opiekę MB z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie
dla Anny z ok. 40 r. urodzin
Środa 02.12.
17:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła, siostrę Irenę
- Za + s. Tarcyzję karmelitankę (w Opolu)

I Czwartek 03.12. św. Franciszka Ksawerego, wsp.
16:00 Godzina św. i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ matkę Annę, męża Gerharda w r. ich śmierci, ojców Alfreda i Piotra, teściów, dziadków,
szwagrów, szwagierki, ciocie, wujków i pokr.
I Piątek 04.12.
7:00 Dziękczynno-błagalna, przez wstawiennictwo NSM z podziękowaniem za łaskę wyzdrowienia mamy Heleny i całej rodziny, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie, oraz za ks. Piotra i wszystkich dobrodziejów wspierających modlitewną pamięcią.
16:30 Różaniec o ustanie epidemii
17:00 Za ++ córkę Mariolę, rodziców, Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, ++ z obu stron
I Sobota 05.12.
8:00 Za + Gertrudę Smandzich i ++ pokr.
14:00 Chrzest: Emilia Jarominek
——————————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna, dziadków i dusze op.
Niedziela 06.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w 10 r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra Alfreda
dziadków i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie
dla Franciszka z ok. 75 urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Milena Kurzeja
16:30 Nabożeństwo Adwentowe
17:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Piotra Grabowskiego w 1 r. śmierci
19:30 Spotkanie
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Jarmark Adwentowy - Niedziela od godziny 19:30. Zapraszamy wszystkich
do zabawy tylko przez Transmisję. Jarmark będzie w klimacie
„Tatrzańskim”. W programie: Humor. Wspólny śpiew. Wizyta zwiastuna.
Dialogi i Muzykowanie góralskie. Obrazy gór. Karuzela, szczudła, kataryniarz, wata cukrowa… Licytacja przedmiotów, które można zobaczyć na
stronie parafii w zakładce Galeria - folder Licytacja (wszystkie w Zakopanem
zostały zakupione). Każda rzecz ma swój numerek. Jeśli pragniesz stać się
posiadaczem rzeczy (czyli człowiekiem szczęśliwym), wyślij sms pod numer
607283129(możesz wysyłać od teraz, aż do momentu wieczornego zakończenia licytacji danego przedmiotu). Podając swoje imię, nazwisko, adres i kwotę, którą pragniesz ofiarować (obowiązuje anonimowość i dane licytującego
pozostają w tajemnicy). Dotychczas ofiarowano kwoty za poszczególne
przedmioty: nr.1-700zł; nr.2-100zł; nr.3-50zł; nr.4-50zł; nr.5-30zł; nr.6-50zł;
nr.7-300zł; nr.8-200zł; nr.9-50zł. (można licytować więcej). Będą też konkursy z nagrodami. Odpowiedzi na pytania wysyłaj smsem pod numer
669396139. Można również wysyłać przez cały dzisiejszy dzień aż do zakończenia Jarmarku pod numer 534754232 pozdrowienia i życzenia, będą one
odczytywane podczas trwania zabawy. Zapraszamy do aktywnej zabawy nie
tylko mieszkańców Kolonowskiego, ale cały świat. Nagrody zostaną dostarczone lub wysłane w ciągu 12 godzin od zakończenia Jarmarku. Przygotuj na
Jarmark długopis i dużą kartkę. Jeśli uda się „coś” zarobić to zyski pragniemy przeznaczyć na pomoc dla dzieci z domu dziecka. Wpłaty z licytacji, konkursów i inne można dokonywać na konto parafii (numer w ramce u góry
gazetki) lub bezpośrednio u ks. Piotra.
Roraty – w Adwencie od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Hasło
„Cud nad cudami”. Będą w kościele, ale też w transmisji. Zadania, konkursy
będą dla uczestników w świątyni i w domach. Do świątyni zapraszamy
z lampionami, jednak nie będzie procesji a dzieci z lampionami usiądą w prezbiterium wokół ołtarza. Prośba aby zajmować miejsca w całym kościele. Ci,
którzy zostaną w domu niech uczestniczą czynnie: z zapalonym lampionem
lub świecą, modlitwą, śpiewem. Proszę przesyłać zdjęcia z uczestniczenia
w Roratach w domach, będziemy je umieszczali w Galerii. Nasi organiści
i siostra zadbają o śpiew. Inne szczegóły podane będą na pierwszych Roratach.

Nagrody, które będą rozdawane podczas Jarmarku lub Rorat, w tym roku mają
wyjątkową wartość. Są nagrodą, czyli cieszą oraz otrzymane są w wyjątkowym
roku 2020, wyjątkowego Jarmarku, wyjątkowego Adwentu i wyjątkowych
Rorat. Po latach będą ten czas przypominały i nabiorą szczególnej wartości.
Spotkanie Adwentowe - w 2,3,4 niedzielę Adwentu od 19:30 koleżanka
(s. Juranda) z kolegą (ks. Piotr) zasiądą do „Adwentowego Stoliczka”, zapraszając aby to samo uczynić w domach rodzinnych. Spotkanie z Pismem św.
Modlitwą. Śpiewem i Rozmowa. Można proponować tematy, które mamy
w Rozmowach podejmować, pisząc do koleżanki lub kolegi.
Skarbonka w wejściu do kościoła - przez cały Adwent ofiary wrzucane do niej
będą przeznaczone na „Pomoc dla dzieci” głównie z domu dziecka, ale nie tylko.
Apel o rodziny zastępcze - Święta to czas rodzinnych spotkań i otwierania serca
dla innych. Są dzieci, którym brakuje rodzinnego ciepła i miłości. Szukamy
opiekunów. Rozważ możliwość zostania rodziną zastępczą. Wszelkie informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. Chrobrego 5 telefon 774613381. Dziękujemy funkcjonującym już rodzinom
w tej parafii.
Wesoło - Wnuczek pyta: dziadku jak ty poznałeś babcię 60 lat temu kiedy nie
było internetu? Dziadek się zastanowił i powiedział: Tak samo jak dziś poznają
się. Twoja babcia chodziła do internetu, znaczy internatu. I jak ona szła to ja
stałem na czatach i ja ją brałem na gadu-gadu. A żeby nie ta komórka, to i tatusia by nie było i ciebie by nie było.
Refleksja - Wielu ludzi, wielu chrześcijan woli pozostać w lotniskowej poczekalni przy swoim smartfonie, laptopie i czekać. Obserwować, krytykować, oceniać, opisywać, popisywać się. Oni nawet nieraz mają wyobrażenie i wierzą, że
lecą. Ale nie, siedzą sobie na miejscu przed ekranem i zawsze mają rację. Boją
się pomyłki i wolą nic nie robić, tylko opisywać. Gubią się nawet na ruchomych schodach lotniska. Zasypiają i przesypiają swoje życie. Są bardzo samotni. Zazdroszczą innym. Ale na szczęście są i tacy, którzy wsiadają do samolotu,
nabierają prędkości, która pozwala podnosić się i wznosić. Nie raz popełnią
pomyłkę, siądą nie na swoim krześle, wpadają w turbolencje, ale wznoszą się,
lecą, mają cel i go osiągają. Lecą zawsze z kimś obok.
Sentencja: ks. J. Tischner - Myślenie jest rodzajem siły duchowej. Ono oczyszcza śmietnik, jaki codzienność robi nam z głowy.
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