od 19.12. do 26.12. 2021 r.
Niedziela 19.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców Urszule i Jerzego, ks. Jerzego oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za dar życia dla Grażyny i Krzysztofa, z prośbą o Boże bł. wst., MBNP i św. Józefa, łaski i zdrowie.
chrzest: Marcel Joachim Szydłowski
16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo
17:00 1. Za + męża Czesława w 2 r. śmierci, ++ z rodzin Mirek, Mąka, Wiśniewski
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o światło Ducha św. za wst. NSM
o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Daniela Demarczyk z ok. 18 r. urodzin
Poniedziałek 20.12.
17:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie w rodzinie
i rodzinach dzieci
2. Za + mamusię, teściową, babcię, prababcię Krystynę Konieczko w 1 r. śmierci

Wtorek 21.12.
17:00 Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustyna, Pawła i Wiktorię, pokr. i dusze w czyśćcu
Środa 22.12.
17:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie w rodzinie
Cecylii i Adama o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci
2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma, męża Jana, braci Józefa i Jana, bratową Marię, bratanka Joachima,
ciocie Marię i Helenę , dziadków z obu stron i pokr.
Czwartek 23.12.
5:15 ……………………………………….
7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
8:00 1. Za ++ męża i ojca Lucjana Krupka z ok. 60 r. urodzin oraz pokr.
2. Za + męża i ojca Krzysztofa Bernais w r. urodzin
Piątek 24.12. Wigilia
7:30 Różaniec za młode pokolenie
8:00 Za ++ męża Józefa w 2 r. śmierci, rodziców, siostrę, brata i pokr.
16:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Dzieciątka Jezus za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie
w rodzinie Krupa
2. …………………………………...
24:00 1. Za parafian
2. Za ++ ojca Franza w r. śmierci, matkę Felicitas, dziadków z obu stron, teściów Hildegardę i Gliberta, wujków Pawła, Jerzego, Gintra, kuzyna Franciszka i pokr.
3. ……………………………………

Sobota 25.12. Boże Narodzenie
7:00 Różaniec
8:00 Za ++ Różę Palek, Martę Puzik - zam. od Róż Różańcowych
10:00 1. O radość życia wiecznego dla + Wiktora z ok. urodzin oraz o Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci
2. ……………………………………
15:00 Nabożeństwo kolędowe
Niedziela 26.12. Świętej Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i zmarłych członków DFK Kolonowskie (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę Hildegardę, rodziców Józefa i Filomenę, rodzeństwo, rodziców Piotra i Katarzynę, ++ z rodzin Szydłowski, Schaton, Obst. chrzest: Milena Stachnik
17:00 O radość życia wiecznego dla ++ żony Marioli, ojca Józefa, jego rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodzin
Lipok i Koziołek

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
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konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
47 (1457) 19.12.–26.12.2021 r.

Trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniejszy jest Człowiek”
można nabywać w zakrystii i kancelarii, na Allegro oraz pisząc na adres
ks.pb@interia.pl. Cena nowej 15 zł. starszych 10 zł. zestaw 3 książek – 30 zł. Jak
się spodoba, można polecać znajomym, można sprawić prezent świąteczny.
* Do środy 22.12. będzie skarbonka „Ofiara - Charytatywne Dzieła Adwentowe”.
Z zebranych ofiar 70% przeznaczamy na pomoc dla pani Ireny Wodarczyk i jej
niepełnosprawnego syna Piotra. Zbieramy na nowszy, większy samochód. 30%
ofiar zostanie przeznaczonych na pomoc innym osobom.
* Ciasto do Domu Nadziei (najlepiej w kartonie) przynosimy w Wigilię o godzinie 9:00 do stojącego busa.
* Dary na stół wigilijny przynosimy w Wigilię na plebanię o 9:00 lub 15:00.
Kolęda: Będzie w formie podobnej jak w ubiegłym roku. Nie będzie odwiedzin
w domach. Spotkamy się w świątyni o godzinie 18:30. Będzie wspólna Msza św.
i Modlitwa. Błogosławieństwo domów i rodzin. Kolędnicy Misyjni i składana
ofiara. W danym dniu do świątyni zapraszamy mieszkańców wyznaczonych ulic.
Ci którzy nie mogą być w świątyni niech gromadzą się w domach na transmisji.
Każdy do domu otrzyma Zestaw Kolędowy (obrazek, węgielek, mirrę i kredę). Po
powrocie do domu niech będzie wspólna modlitwa i napisanie na drzwiach
K+M+B+2022. W kościele będzie z przodu kosz w którym, można podzielić się
słodyczami, które przeznaczymy dla kolędników oraz dla dzieci z placówki opiekuńczej. Na stole będzie koszyczek, ofiary w nim złożone będą przeznaczone na
Misje oraz jako podziękowanie i na działalność dla ministrantów i Marianek naszej parafii. Do skarbonki z przodu kościoła będzie można złożyć ofiarę kolędową
dla kapłanów. Po Mszy św. nowi mieszkańcy lub Ci którzy się przeprowadzili
proszeni są po Mszy św. o podejście do ks. Piotra, aby zapisać się w naszej parafialnej kartotece. Od 18:00 w dnach Mszy św. Kolędowych w kancelarii będzie
możliwość zapisywania intencji mszalnych na 2022 rok.
Plan Spotkań o godzinie 18:30:
27.12. poniedziałek - Haraszowskie, Pluderska, Dębowa, Słoneczna, Klonowa
28.12. wtorek - Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa, Kolejowa
29.12. środa - 1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowa
03.01. poniedziałek - Nowe Osiedle, ks. Czerwionki, Topolowa
04.01. wtorek - Stare Osiedle, Szkolna, Fabryczna
09.01. niedziela - Błogosławieństwo nowych rodzin w parafii (zapisy u ks. Piotra)

Refleksja
Biblijna relacja o Maryi nawiedzającej Elżbietę prowokuje do spojrzenia na Adwent nie
tylko w perspektywie oczekiwania, ale także tajemnicy spełnienia. Owszem, świat jeszcze czeka, ale garstka wtajemniczonych już wie, że czas się wypełnił, że przybliżyło się
królestwo Boże, że Bóg już jest pośród nas. Jeszcze Go nie widać, a już zaczyna działać.
Napełniona Duchem Świętym Elżbieta wyczuwa to doskonale: „Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Mowa oczywiście
o Maryi, która przyniosła Zbawiciela do domu Elżbiety. Matka Najświętsza jawi się
w tym wydarzeniu jako pierwsza prawdziwa ewangelizatorka. Jeśli ewangelizowanie
polega na głoszeniu Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, to jest rzeczą oczywistą, że głosić Go może tylko ten, kto już sam Jezusa zna, przyjął Go do swego serca
i w związku z Nim zaczął zmieniać swoje życie. Na tamtym etapie historii zbawienia
taką osobą była jeszcze tylko Maryja (być może także św. Józef, ale tego możemy się
tylko domyślać). Tylko Ona - niosąca pod sercem Chrystusa. O Chrystusie nie wystarczy
tego i owego wiedzieć. Nawet nie wystarczy wiedzieć, że On rzeczywiście był Synem
Bożym. Trzeba Go jeszcze jako takiego przyjąć i w sobie mieć. A ponieważ nie może
dawać czegoś ten, kto w sobie tego czegoś nie ma, ewangelizować mogą tylko ludzie już
w jakimś sensie zewangelizowani, napełnieni Chrystusem. Prawdziwy chrześcijanin to
theoforos - człowiek niosący Boga. Niosący nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Ta
świadomość musi się stać podstawą wszelkiej owocnej ewangelizacji. Krótko mówiąc musi być widać, kogo noszę w moim sercu. Tradycyjnie mówimy o „świeceniu przykładem” godnego, chrześcijańskiego życia. A więc najpierw to Chrystusowe światło przyjąć, potem nim być, aby móc się nim z innymi dzielić.
Wyjazdy / Pielgrzymki
Jest prośba wielu osób, aby w przyszłym roku odbyła się zagraniczna pielgrzymka. Dlatego propozycja wyjazdu do Grecji: autokarem, termin od 02 do 11 lipca, koszt 500 euro
+ 1.500 zł. W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki, klasztory Meteora, Korynt, Mykena, Ateny, Delfy. Osoby, które myślą o wyjeździe proszone są o zgłaszanie się wstępnie u ks. Piotra do 15 stycznia.
Od piątku do niedzieli 22 - 24 kwietnia, planowany jest wyjazd do Zakopanego. Autokarem. Koszt i szczegóły zostaną podane. Rodziny, osoby, które myślą o wyjeździe niech
sobie ten termin zarezerwują.
Sentencja: ks. J. Twardowski - Ten kto nie boi się rozdawać pieniędzy potrzebującym,
ma ich coraz więcej (wbrew logice ludzkiej). Ten kto ze strachu chowa, gubi je.
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.

IV niedziela Adwentu kolekta na cele parafii. Podczas Mszy św. o 10:00 zaprzysiężenie nowej PRD, po Mszy na plebanii pierwsze spotkanie. O 16:00 Nabożeństwo
i Błogosławieństwo dla starszych, samotnych, chorych, wdów i wdowców, dla
wszystkich, którzy opiekują się chorymi, starszymi.
—————————————–—–—–—————–——–————————
W poniedziałek, wtorek i środę Roraty o 17:00. W czwartek o 5:15. W poniedziałek
na Roratach dzieci I komunijne otrzymają medaliki NMP.
—————————————–—–—–—————–——–————————
W Wigilię Msza św. o 8:00. Pasterki o 16:00 i 24:00. Kolekta na cele domu samotnej matki w Opolu. Od 9:00 odwiedziny chorych w domach z Komunią św.
—————————————–—–—–—————–——–————————
I Święto Msze św. o 7:30, 10:00, nie będzie Mszy św. o 17:00. Nabożeństwo przy
Szopce o 15:00. Kolekta na cele parafii.
—————————————–—–—–—————–——–————————
II Święto Msze św. o 7:30 (j. niemiecki), 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa.
Kolekta na potrzeby sióstr karmelitanek.
—————————————–—–—–—————–——–————————
Sakrament Pokuty: poniedziałek 16:00 - 17:00 dla dzieci i młodych; wtorek 18:00 19:00; środa 16:00 - 17:00; czwartek 8:00 - 9:00 i 15:00 - 17:00; wigilia 8:00 - 9:00
(dla tych, którzy przyjechali zza granicy).
—————————————–—–—–—————–——–————————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Opolskiej: Róża Maks, Monika Lempa,
Nicola Lempa, Krystyna Czupała.
—————————————–—–—–—————–——–————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.
—————————————–—–—–—————–——–————————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Ewelina Muc Kolonowskie i Mateusz Woźnica Krośnica.
—————————————–—–—–—————–——–————————
Do nabycia Gość niedzielny. Opłatki do nabycia w zakrystii i w klasztorze sióstr.
Świece na stół wigilijny do nabycia w zakrystii (5 zł.)
O Camino będzie można przeczytać w świątecznym numerze „Strzelca Opolskiego” oraz usłyszeć w II Święto w TVP Opole o 10:00 w programie „Oblicza wiary”.
—————————————–—–—–—————–——–————————
Prośba do Róż Różańcowych o przewodniczenie modlitwie w miesiącu styczniu:
01.01. Róża 3 p. Katarzyna Budnik
02.01. Róża 4 p. Irena Czupała
06.01. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann
09.01. Róża 6 p. Maria Baron
16.01. Róża 7 p. Maria Drzyzga
23.01. Róża 8 p. Brygida Mrocheń
30.01. Róża 9 p. Maria Kruk

