Porządek Nabożeństw
od 06.12. do 13.12. 2020 r.
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
Poniedziałek 07.12.
17:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Teodora, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu stron i pokr.
- Za + s. Lucynę, karmelitankę (w Opolu)
Wtorek 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość
8:00 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka, braci Henryka, Jana, dziadków, ciocie, wujków, 3 kuzynów, dusze
opuszczone
17:00 W intencji naszej parafialnej rodziny Róż Różańcowych i Grupy Marianek
Środa 09.12.
17:00 Za ++ żonę Małgorzatę, rodziców, teściów, brata Tadeusza, siostrę Hieronimę, 4 szwagrów, bratanka,
siostrzeńca i pokr.
- Za + s. Lucynę karmelitankę (w Opolu)
Czwartek 10.12.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ matkę Łucję, ojca Antoniego, męża Henryka, teściów i dziadków
Piątek 11.12.
16:30 Różaniec o ustanie epidemii
17:00 Za ++ ojca Tadeusza z ok. urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka, pokr. Swoboda, Osiński,
Krupka
Sobota 12.12.
8:00 W int. żyjących i ++ członków DFK Kolonowskie
- Za + s. Lucynę karmelitankę (w Zakopanem)
16:00-18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
——–——————————————————
18:00 Za ++ rodziców Paulinę i Franciszka, Annę i Jana, 2 braci, 2 szwagrów, bratanicę Mariolę i pokr. z obu
stron
Niedziela 13.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Jerzego Stefan w miesiąc po śmierci
- Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++ rodziców Adelajdy i Leonarda Budnik, pokr. i dusze
w czyśćcu (w Zakopanem)
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
Jerzego Lorek z ok. 50 r. urodzin
15:00 - 17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
17:00 1. Za + Romana Pietruszkę - zam. od sąsiadów
2. Za + Dorotę Buchacz - zam. od sąsiadów
19:30 Spotkanie
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Adwent

Jarmark Adwentowy - Dziękujemy bardzo za tak liczną obecność (wg
szacunków gościliśmy w ponad 1000 domów). Dziękujemy, za tak miłe
słowa i odzew. A przede wszystkim dziękujemy, za tak dużą ofiarność.
Suma ofiarowana to 4.600 zł. (zachęcacie nas do dalszej pracy …. czyżby
Jasełka?).
Misje św. - były dwa podejścia do ich organizacji, niestety nie udało się.
Ale w nadchodzącym tygodniu misjonarz o. Mirosław redemptorysta będzie z Nami modlił się, udzielał Sakramentów, głosił Słowo. Plan spotkania: piątek 17:00 Roraty; sobota od 16:00 do 18:00 indywidualna Adoracja, od 17:00 do 18:00 Sakrament Pokuty; niedziela na każdej Mszy św.
kazanie, od 15:00 do 17:00 indywidualna Adoracja, od 16:00 do 17:00
Sakrament Pokuty. Nie odkładajmy Spowiedzi na czas przed Świętami,
aby nie było kolejek, korzystajmy już teraz.
Roraty – w Adwencie od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Hasło
„Cud nad cudami”. Odbywają się w kościele, ale też w transmisji. Zadania, konkursy są dla uczestników w świątyni i w domach. Do świątyni,
ale i w domach do udziału zapraszamy z lampionami. Czynnie w modlitwie i śpiewie. Proszę przesyłać zdjęcia z Rorat w domach, będziemy je
umieszczali w Galerii. Wykonujmy prace jako dekorację tegorocznej
choinki w swoich domach. Odwiedzajmy figurkę Matki Bożej Roratniej
w świątyni, czy włączając obraz z kościoła. Inne szczegóły na Roratach.
Roraty w radiu DOXA o godzinie 19:30.
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. Modlitwa. Śpiew. Rozmowa. Apel Jasnogórski. Można proponować tematy, które mamy w Rozmowach podejmować, pisząc do koleżanki lub kolegi. Dziś temat Rozmowy: „Mój Kościół”.

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.
Bóg zapłać za każdy ofiarowany dar.
Pomoc - podobnie jak w ubiegłym roku pragniemy wspomóc dzieło s. Aldony
w Opolu „Dom Nadziei”. W tym roku PIERNIKMI. Dlatego kto chce podzielić
się piernikami to można to uczynić przez przyniesienie ich w środę od 16:30 do
17:00 oraz od 18:00 do 19:00 do salki, wejściem jak na plebanię. Młodzi od Tatr
będą je odbierali i następnie przygotują. Potrzeba ok. 100 paczek. Pierniki można
przynosić luzem lub już zapakowane w woreczek foliowy (waga ok. 40 dkg).
Dzieci uczestniczące w Roratach w kościele lub domach prosimy o wykonanie
małej kartki z życzeniami (dostarczać kartki do środy do kościoła lub do skrzynki pocztowej na plebanię). Nie będzie wielkich Wigilii dla samotnych, ale można
przyjąć osobę samotną, bezdomną pod swój dach. Gdyby ktoś był chętny osobę
bezdomną na Wigilię u siebie gościć, to prośba o kontakt z ks. Piotrem (ja mogę
8 osób w dniu Wigilii z Opola przywieść).
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.
Kolęda - nie będzie odwiedzin w domach. Ale już dziś zapraszam przedstawiciela rodziny do kościoła gdzie będzie: Msza św. z kazaniem, specjalne błogosławieństwo, które zaniesiemy do domów, Jasełka Kolędników, obrazek z dodatkiem. W następnej gazetce będzie podany plan Mszy św. dla poszczególnych
ulic (terminy spotkań w Kościele od 29.12. do 08.01. z wyjątkiem niedziel
i świąt).
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, Jego mottem są słowa: „Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego
zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji
eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Sentencje: ks. P. Pawlukiewicz - Kościół się nie zawali ma już 2000 lat. Trzeszczy, skrzypi ale przetrwa. Po ludzku nie powinien przetrwać 1 roku istnienia. Życie boli, ale to nie znaczy, że poczujesz się lepiej jak komuś dowalisz.
ks. M. Dziewiecki - Złą przeszłość można zamykać i wyciszać jedynie poprzez
dobrą teraźniejszość. - To, że cierpię nie znaczy, ze jestem nieszczęśliwy.

II niedziela Adwentu. Kolekta na cele parafii. O 16:30 Nabożeństwo.
Pielgrzymka
mężczyzn
i młodzieńców
na Górze św. Anny. Wyjazd roweOd Dzisiaj
19:30 Spotkanie
przy
„Adwentowym
Stoliczku”.
rzystów
o
6:30.
Powitanie
ok.
16:00.
Nie
będzie
Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
——————–——–—————–—–——————————————
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę.
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 8:00
—————–—–———–———–——–—–———–—————
i 17:00. Kolekta na pomoc dla Kościoła na wschodzie.
W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra——————–——–—————–—–——————————————
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy
W czwartek
po Roratach
w salce wspotkanie
rodziców
dzieci,
które
maja
w -tym
św. oraz szczególnie
w czwartek
następujących
godzinach.
7:30
- 8:30;
17:00
roku18:00;
przygotowywać
do I Komunii
św. którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
18:30 - 19:00.się
Zapraszam
wszystkich,
od lipca do grudnia.
——————–——–—————–—–——————————————
W sobotę od—————–—–———–———–——–—–———–—————
16:00 do 18:00 indywidualna Adoracja Najśw. Sakramentu. Od
W piątek
Uroczystość
Apostołów
św.św.
Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek17:00
do 18:00
okazja do
Spowiedzi
ta to tzw. Świętopietrze.
——————–——–—————–—–——————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
III Wniedziela
Adwentu. Od 15:00 do 17:00 indywidualna Adoracja Najśw.
sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
Sakramentu.—————–—–———–———–——–—–———–—————
Od 16:00 do 17:00 okazja do Spowiedzi św. Od 19:30 Spotkanie
przyW„Adwentowym
Kolektadiecezji
na celeseminarium.
działalności ojców Redemptoprzyszłą niedzielęStoliczku”.
kolekta na potrzeby
rystów.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–——–—————–—–——————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk,
Do Sylwia
nabycia
Gość Niedzielny,
DrogaJoanna
do nieba,
kalendarze
i książki. W zakrystii
Trzasko,
Joanna Grabowska,
Leszczyk.
Bóg zapłać!
lampiony roratnie,
opłatki, świece Caritas na stół wigilijny.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
——————–——–—————–—–——————————————
Do świeczki
sprzątania kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy panie: Sylwia
Hoszwa, oraz————————–—–———–———–——–—–———–——
z ul. Szkolnej: Beata Ściupider, Bogusława Gallus.
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace
——————–——–—————–—–——————————————
—————–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać za
wszelkie dobro, składane ofiary, wykonane prace.
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło——————–——–—————–—–——————————————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Sprawy kancelaryjne
można załatwiać we wtorek po Mszach św.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–——–—————–—–——————————————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie
Apeli Krzysztof
Policji: Banach
Pomimo
sytuacji
zam.
Gogolin.epidemiologicznej związanej z COVID – 19,
przestępcy dokonujący
oszustw
na osobach starszych nadal pozostali bardzo ak—————–—–———–———–——–—–———–—————
tywni
i niemal dzieci
każdego
tygodnia
odnotowuje
* Pielgrzymka
do babci
Anny, 1Policja
lipca. Msza
św. o godz.kolejne
10:00. przestępstwa
szczególnie
wykorzystaniem
metodyzaprasza
„na policjanta”
ostatnimnaczasie
rów* CentrumzDuszpasterstwa
Młodzieży
licealistówa iw
studentów
wakacyjne
o nazwie
Ławka Festiwal.
Wydarzenie
to odbędzie
się przestępców
w dniach 4-8 lipca
w
nieżspotkanie
„na lekarza”
oferującego
szczepionki.
Metody
działania
ciągle
Opolu-Winowie.
Spotkanie będzie
charakter
festiwalu,
noclegi
są
ewoluują
tak, aby uwiarygodnić
ichmiało
działania
i uśpić
czujność
ofiarprzewidziane
oraz uzyskać
namiotach.
ich wzaufanie,
wykorzystując jednocześnie autorytet policjantów.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–——–—————–—–——————————————
W lipcu i sierpniu Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
Rozpoczął się sezon grzewczy w kościele. Prosimy o zamykanie drzwi. Gorli01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
wie pali w piecu w kościele p. Ryszard - dziękujemy!
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
Dziś15.07.
wyglądać
Zaprzęgu
Róża10można
p. Brygida
Lepka św. Mikołaja, organizowanego przez BiCEK.
——————–——–—————–—–——————————————
22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
W Kalendarzu
Liturgicznym
rozpoczął się w tygodniu Rok I, w niedziele Rok
29.07. Róża 12
p. Manfred Ullmann
B.

