od 21.11. do 28.11. 2021 r.
Niedziela 21.11. Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ rodziców Franciszka, Franciszkę, braci Alfreda, Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr.
2. Za ++ Gerharda Garbas jego rodziców, Adolfa i Marka Koźlik, siostrę Helenę Ilzę i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. W int. ks. Piotra, s. Jurandy z podz. za posługę, dodanie sił i nadziei w czasie pandemii o cierpliwość
i wytrwałość dla nich - zam. od rodziny z Niemiec
2. Za ++ męża Engelberta w r. urodzin, jego rodziców Annę i Wiktora, teściów Małgorzatę i Franciszka,
siostrę Urszulę, 3 barci, szwagra Jana, Gerarda, bratową Jadwigę i pokr.
3. W int. parafian
16:30 Nabożeństwo
17:00 1. Za + ojca Piotra, ++ dziadków
2. Za + Gertrudę Góra w miesiąc po śmierci
Poniedziałek 22.11.
7:00 1. Za ++ męża i ojca Marcina, syna Andrzeja, rodziców, brata, teściów, szwagra, wnuka, pokr. dobrodziejów i dusze opuszczone
2. Za ++ męża Jana, rodziców, teściów, rodzeństwo, wnuka Andrzeja
3. …………………….
Wtorek 23.11.
17:00 Za ++ żonę Małgorzatę, rodziców, teściów, siostrę Heronimę, brata Tadeusza, 4 szwagrów, bratanka
Zdzisława, siostrzeńca Krzysztofa i pokr.
Środa 24.11.
17:00 Za + matkę i teściową Janinę w 10 r. śmierci
Czwartek 25.11.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Helmuta w r. śmierci, rodziców, teściów, 2 siostry, szwagierki, szwagrów, pokr.
Piątek 26.11.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. Za wst. św. Cecylii w int. orkiestry, chóru, organistów
2. Za ++ matkę Gertrudę z ok. urodzin, teścia Jana, rodziców Hildegardę i Tadeusza, z rodzin Obst,
Szydłowski
Sobota 27.11.
8:00 1. Z podz. za otrzymane dobro z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MB i Anioła Stróża, dary Ducha św.
zdrowie dla wnuka i wnuczki
2. …………………………
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O radość wieczną dla ++ matki Irmgardy w r. śmierci, ojca Józefa, teściów Marię i Teodora, szwagierkę
Krystynę, szwagra Jana, ciocię Gertrudę jej męża i syna oraz dziadków z obu stron
Niedziela 28.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 …………………………….
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę, siły i zdrowie w int.
Tadeusza z ok. 90 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach córek i synów
2. Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, teściów Jana i Rozalię, brata Gerharda, szwagra Ernesta, córkę
Małgorzatę, pokr. z obu stron
16:00 Nabożeństwo i błogosławieństwo
17:00 1. Za ++ rodziców Krystynę i Ernesta, brata Norberta i pokr.
2. Za + Martę Puzik w miesiąc po śmierci
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Przeżyjmy Adwent 2021 „Ekstremalnie”
Po Uroczystości Wszystkich Świętych pojawiają się już Święta. Pojawiają się
w przestrzeni publicznej, dekoracjach, jarmarkach, sklepach, reklamach, ofertach.
Broń się! Jest jeszcze czas! Nie zapraszaj komercji do Twego domu i do Siebie. Na
Boże Narodzenie oczekujemy w pięknym czasie Adwentu. Najpierw przeżyjmy dobrze ten czas. Pomyśl jak pięknie przeżyć Adwent, aby przygotować się do przyjęcia Jezusa w swoim sercu i w domu. Niech Adwent będzie przede wszystkim, tak
bardzo potrzebnym dziś, czasem dla rodziny. Niech będzie zatrzymaniem się nad
sobą, swoim życiem. Czasem radości. Zadumy i refleksji. Umocnieniem wiary i miłości do Boga i kościoła. Zaproszenia do przeżycia Adwentu:
- Udział w Mszy św. w każdą niedzielę Adwentu.
- Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 (zapraszamy wszystkich).
Dodatkowo będą Roraty dla dorosłych w każdy czwartek o świcie, godzina 5:15
(pracujących od 6:00, 7:00)
- W każdą niedzielę Adwentu o godzinie 16:00 Nabożeństwo z specjalnymi modlitwami, śpiewami i błogosławieństwem. W poszczególne niedziele zapraszamy:
I niedziela – małżonkowie. II niedziela – młodzi (klasa VIII, szkoły średnie, studenci i pracujący). III niedziela – pielgrzymi (piesi, nocne drogi, autokarowi (po Nabożeństwie będzie spotkanie w salce przy rozmowach, wspomnieniach, kawie i kołaczu). IV niedziela – chorzy, seniorzy, samotni oraz Ci którzy nimi się opiekują
i leczą.
Coraz bardziej życie nas doświadcza i zdaje się rzucać pod nogi kłody nie do przezwyciężenia . Człowiek potrzebuje łaski od Boga, która zdolna jest dotknąć jego
serce, uleczyć zranienia i wlać nadzieję na lepsze jutro. Tej łaski od Boga potrzebuje
dla siebie, rodziny i bliskich. Przyjdź na Nabożeństwo z Błogosławieństwem.
- Podczas Rorat w poniedziałek 29.11. będzie Błogosławieństwo dzieci i rodziców
I komunijnych. We wtorek 30.11. będzie Błogosławieństwo kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII i I średnia) oraz ich rodziców.
* W I niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy św. Błogosławieństwo wianków,
świec, stroików. O 10:00 Błogosławieństwo opłatków i świec Caritas. Opłatki będzie można nabywać w zakrystii i w klasztorze sióstr. Świece Caritas będą sprzedawane w II niedzielę Adwentu, po każdej Mszy św.
* W I niedzielę Adwentu odbędą się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Ogromna prośba do każdego parafianina, który ukończył 18 lat, o udział w wyborach. Przynosimy do kościoła kartkę z jednym nazwiskiem osoby którą widzimy
w składzie tej ważnej parafialnej grupy. Z tyłu kościoła będzie urna do której kartkę
wrzucimy.

W I niedzielę Adwentu, 28 listopada, rozpocznie się sprzedaż książki „Camino
Najważniejszy jest Człowiek”. Książkę będzie można nabywać po każdej Mszy
św. Po południu od 14:00 do 16:00 w salce będzie Spotkanie z ludźmi o których
książka jest i którzy ją tworzyli. Będzie można przyjść, usiąść, wypić kawę, porozmawiać, popytać, po prostu Spotkać się. Cena nowej książki „Camino Najważniejszy jest Człowiek” - 15 zł. Cena zestawu nowa książka plus dwie wydane w 2016
roku - 30 zł. Zapraszam do nabywania i lektury. Można nabywać książki jako prezent mikołajowy, świąteczny. Książki są do nabycia na Allegro, zakrystii i w kancelarii parafialnej.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary i kolekty składane na cele parafii ale też na inne
dzieła ogólno kościelne, misyjne, diecezjalne, remontowe, charytatywne, pomocowe itp. Tak wiele spraw, osób może funkcjonować dzięki Waszemu wsparciu. Za
każdą ofiarę, za wasze otwarte serca - Dziękuję. Dziękuję za Waszą, Obecność na
Mszach świętych w niedzielę i tygodniu.
Refleksja: Jezus nie ma jakichkolwiek ambicji politycznych. Po rozmnożeniu
chleba, ludzie rozentuzjazmowani cudem pragnęli Go pojąć, aby obwołać Go królem, aby obalić władzę rzymską i ustanowić w ten sposób nowe królestwo polityczne, które byłoby uważane za tak bardzo oczekiwane królestwo Boże. Ale Jezus
wie, że Królestwo Boże jest innego rodzaju, nie opiera się na broni i przemocy. To
właśnie rozmnożenie chleba staje się z jednej strony znakiem Jego mesjańskości,
ale z drugiej przełomem w jego działalności: od tej chwili coraz wyraźniejsza jest
droga ku krzyżowi. Tam właśnie w najwyższym akcie miłości zajaśnieje obiecywane królestwo, Królestwo Boże. Jednakże tłum tego nie pojmuje, jest rozczarowany a Jezus wychodzi samotnie na górę, żeby się modlić. W opowiadaniu Męki
widzimy, że nawet uczniowie, pomimo iż dzielili życie z Jezusem i słuchali Jego
słów, myśleli o królestwie politycznym, ustanowionym także przy pomocy siły.
W Getsemani, Piotr dobył miecza i podjął walkę, ale Jezus go powstrzymał. Nie
chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i ustanowić
swoje królestwo nie za pomocą broni i przemocy, lecz używając pozornej słabości
miłości, która daje życie. Królestwo Boże jest całkowicie odmienne od królestw
doczesnych. Dlatego właśnie przed człowiekiem bezbronnym, kruchym, upokorzonym, jakim jest Jezus, człowiek władzy taki, jak Piłat jest zaskoczony, zdziwiony,
gdyż słyszy, że mowa jest o królestwie, o sługach. Stawia pytanie, które zdawało
się paradoksalne: „A więc jesteś królem?”. Jakiego rodzaju królem może być człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji? Ale Jezus odpowiada twierdząco: „Tak,
jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Jezus mówi
o królu, o królestwie, ale nie jest to odniesienie do panowania, lecz do prawdy.
Piłat nie rozumie: czy może istnieć władza, której nie osiąga się za pomocą ludzkich środków? Władza nie odpowiadająca logice panowania i siły? Jezus przyszedł, by objawić i przynieść nowe panowanie, panowanie Boże. Przyszedł, aby
dać świadectwo prawdzie o Bogu, który jest miłością.

Dziś gościem w naszej parafii jest ks. Jacek Krzemień z Wspólnoty Chleb Życia
s. Chmielewskiej. Kolekta będzie przeznaczona na cele Wspólnoty.
O 16:30 Nabożeństwo w int. potrzebujących, uzależnionych, ubogich.
——————————–———–—–—————–——–————————
W środę Msza św. szkolna o 17:00. O 16:00 w salce spotkanie dzieci I komunijnych.
——————————–———–—–—————–——–————————
W czwartek o 16:00 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania z kl. VIII.
——————————–———–—–—————–——–————————
Informacje dotyczące przyszłej niedzieli oraz całego Adwentu zamieszczone są
na pierwszej i drugiej stronie gazetki. Kolekta w I niedzielę Adwentu na cele seminarium i diecezji.
——————————–———–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Ewa Żyłka, Gerarda
Mańczyk, Joanna Balon, Justyna Szymocha.
——————————–———–—–—————–——–————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——————————–———–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.
——————————–———–—–—————–——–————————
Bóg zapłać Naszym szafarzom za posługę w parafii: zanoszenie Komunii św.
w każdą niedzielę po Mszy św. o 7:30 chorym do domów oraz służbę w świątyni.
——————————–———–—–—————–——–————————
Spotkanie Bractwa św. Józefa 23 listopada (wtorek) o godz. 18.00 w kościele
Świętej Rodziny w Zawadzkiem. Zapraszamy mężczyzn z naszej parafii do wstępowania w szeregi Bractwa.
——————————–———–—–—————–——–————————
Zestawienie finansowe remontów i wymiany ogrzewania, stan na 17.11.2021 r.
(ujęte są ofiary i wydatki od początku prac czyli salki, klasztor, plebania, kościół.
Wszystkie materiały i robocizna):
447 rodzin wpłaciło 304.757 zł. + inne wpływy 33.789 zł. Wpływy = 338.546 zł.
Koszt wszystkich dotychczasowych prac i materiałów. Wydatki = 433.260 zł.
——————————–———–—–—————–——–————————
Dzisiaj w sali OSP Kolonowskie od 8:00 do 12:00 jest zorganizowany mobilny
punkt szczepień (można przyjąć 1 i 2 dawkę Pfizera, jednodawkową Johnsona
lub 3 dawkę tzw. przypominającą).
——————————–———–—–—————–——–————————
Sesję zdjęć, które można zobaczyć na stronie www. w Galerii „camino piotr”
wykonał pan Damian Siwiaszczyk z Lublińca. Zdjęcia zostały wykonane w naszych okolicznych lasach.

