od 28.11. do 05.12. 2021 r.
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
Poniedziałek 29.11.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie oraz w rodzinach dzieci
Wtorek 30.11. św. Andrzeja, Apostoła, święto
17:00 O Boże bł. opiekę MB i Aniołów Stróżów łaski i zdrowie dla całej rodziny oraz dla córek
Środa 01.12.
17:00 ……………………………………….
I Czwartek 02.12.
5:15 ……………………………………….
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie Macioł
I Piątek 03.12.
7:00 Za ++ kapłanów
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ rodziców Magdalenę i Eryka, teściów Franciszkę i Pawła, dziadków, znajomą Hanelorę i
pokr.
20:00 …………………………………………….
I Sobota 04.12.
8:00 Za ++ męża Jerzego Ibrom w 5 r. śmierci, jego syna Marcina, rodziców Annę i Józefa
15:00 Roczek: Maja Gabriela Gerat
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ żonę i matkę Cecylię Niestrój, Karinę Niestrój Mąka, Antoniego Sura i pokr.
Niedziela 05.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra Alfreda,
Pawła, dziadków i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie
Kornelii i Adama z ok. 30 r. ślubu oraz za ++ rodziców Antoninę i Gintra, Helmuta i pokr. z obu
stron
16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo
17:00 W pewnej intencji
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
44 (1454) 28.11.–05.12.2021 r.

Przeżyjmy Adwent 2021 „Ekstremalnie”. W centrum przeżywania Adwentu postawmy dwa stoły. W przestrzeni publicznej, dekoracjach, jarmarkach, sklepach, reklamach, ofertach zagościły już Święta. Nie zapraszajmy jednak komercji do domów
i serc. Przeżyjmy czas Adwentu. Przygotujmy się do przyjęcia Jezusa w sercach
i domach. 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.
W centrum Adwentu postawmy dwa stoły. Stół którym jest ołtarz w świątyni i stół
rodzinny w domach naszych. Stół rodzinny niech zaprasza do rozmów, modlitwy,
gier. Zasiadajmy w gronie dalszej i bliższej rodziny ale może też przyjaciół i tych,
którzy samotni.
Do stołu w świątyni zapraszam:
− Msze św. w każdą niedzielę Adwentu.
− Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 (zapraszamy wszystkich,
szczególnie uczniów szkoły podstawowej, do klasy VIII)). Dodatkowo będą Roraty
dla dorosłych w każdy czwartek o świcie, godzina 5:15.
− W każdą niedzielę Adwentu o godzinie 16:00 Nabożeństwo, modlitwa, śpiewy
z Taize i Błogosławieństwo. 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. Dlatego przyjdź na Nabożeństwo.
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. We wtorek 07.12. błogosławieństwo LSO (ministranci i szafarze oraz przyjęcie nowych ministrantów). W środę
08.12. błogosławieństwo Marianek.
W świątyni zachowujmy środki ostrożności: dystans, maseczki, dezynfekcja. Do
Komunii św. osoby przyjmujące do ust Ciało Jezusa niech podchodzą na końcu
kolejki. Gdzie jak gdzie, ale w tym miejscu myślmy nie tylko o sobie i własnym
zdaniu ale też o naszych bliźnich. Transmisja internetowa działa.

W I niedzielę Adwentu, 28 listopada, rozpocznie się sprzedaż książki „Camino
Najważniejszy jest Człowiek”. Książkę będzie można nabywać po każdej
Mszy św. oraz podczas spotkania po południu. Spotkanie w salce w godzinach
14:00 -16:00 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” - 15zł. Cena zestawu nowa książka plus dwie wydane w 2016 roku - 30zł. Zapraszam do nabywania i lektury. Można nabywać książki jako prezent mikołajowy, świąteczny.
Książki są do nabycia po każdej Mszy św. w I niedzielę Adwentu z tyłu kościoła, na Spotkaniu w salce oraz na Allegro, zakrystii i zawsze w kancelarii parafialnej.
W I niedzielę Adwentu 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. Skład PRD to 4 osoby wybrane przez parafian, 4 osoby
wybrane przez ks. proboszcza oraz 1 osoba wybrana przez nową PRD.
W imieniu swoim i całej parafii członkom dotychczasowej PRD, której kadencja w całej diecezji się kończy, Bóg zapłać za 5 letnią posługę dla dobra naszej
wspólnoty parafialnej.

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.
Przez cały Adwent z przodu kościoła będzie skarbona z której ofiary będą
przeznaczone jako „Adwentowy Dar Jałmużna na Cele Charytatywne Parafii”.
Proponuję aby 70% zebranych ofiar zostało przeznaczone na pomoc dla pani
Ireny Wodarczyk i jej niepełnosprawnego syna Piotra. Oni do różnych miejsc
m.in. na rehabilitację dojeżdżają swoim starym, psującym się małym autkiem.
Zbieramy na nowszy, większy samochód. 30% ofiar zostanie przeznaczonych
na pomoc innym osobom. Oczywiście każdy może pomóc Piotrowi lub innym
osobom bezpośrednio im ofiarując pomoc.
Intencja na grudzień: O owocne błogosławione przeżycie Adwentu i Świąt.
O ustanie pandemii.
Sentencja: papież Franciszek - Proponuję, byśmy zobaczyli, czy nie jesteśmy
czasem w kleszczach dwóch zdań: „Zawsze tak było” i „Nigdy tak nie było”.
Te zdania zabiły energię i pozbawiły entuzjazmu masę ludzi.

Informacje dotyczące I niedzieli oraz całego Adwentu zamieszczone są na pierwszej
i drugiej stronie gazetki. Kolekta na cele naszej parafii.
——————————–———–—–—————–——–————————
W środę zapisywanie Intencji mszalnych na 2022 rok: 8:00 - 8:30 oraz 18:00 19:00. O 16:00 zbiórka kandydatów na ministranta.
——————————–———–—–—————–——–————————
I czwartek miesiąca o 16:00 Godzina św. i Koronka.
——————————–———–—–—————–——–————————
I piątek miesiąca Msza św. o 7:00 (j. niemiecki) i wystawienie Najśw. Sakramentu.
Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św. O 20:00 Msza św. i Nocna
Droga, trasa: Kościół - Pluderska - Regolowiec - Haraszowskie - Dom
——————————–———–—–—————–——–————————
I sobota miesiąca o 15:00 Msza św. roczku, o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
——————————–———–—–—————–——–————————
II niedziela Adwentu, ogłoszenia na 1 i 2 stronie gazetki. Kolekta na cele diecezji
i seminarium.
——————————–———–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. ks. Czerwionki: Kornelia Ganschiniec,
Iwona Karelus, Katarzyna Gotwald, Renata Mesjasz.
——————————–———–—–—————–——–————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————————–———–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dekorację i przygotowanie świątyni
na czas Adwentu
——————————–———–—–—————–——–————————
W grudniu Róże Różańcowe prowadzą modlitwę różańcową.
05.12. Róża 9 p. Maria Kruk
12.12. Róża 10 p. Brygida Lepka
19.12. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
25.12. Róża 12 p. Manfred Ullmann
26.12. Róża 1 p. Teresa Obst
01.01. Róża 2 p. Anna Bock
——————————–———–—–—————–——–————————
W piątek zostało uruchomione ogrzewanie w kościele. Prosimy o zamykanie drzwi
głównych oraz na chór. Prośba, aby na razie nie zwracać mi uwagi, że za zimno, za
ciepło itp. Sami poznajemy działanie tego ogrzewania i ustawiamy najlepszą opcję.
A też wiemy jak kształtują się ceny wszelkiego rodzaju opału, więc trochę wyrozumiałości ….
——————————–———–—–—————–——–————————
Wiele osób pyta o pielgrzymowanie w 2022 roku. Myślę, że żadnej zagranicznej
pielgrzymki nie będzie. Będzie więcej jednodniowych wyjazdów w kraju, do ciekawych miejsc. Planowany jest wyjazd od piątku do niedzieli na wiosnę 22-24.04. do
Zakopanego oraz na jesień też od piątku do niedzieli w okolice Torunia.

