od 20.11. do 27.11.
Niedziela 20.11. Chrystusa Króla
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Barbarę Sojka z ok. urodzin oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Za wst. św. Cecylii w int. chóru, orkiestry, organistów
17:00 Za + męża Jana w 30 r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców Matyldę i Pawła,
rodzeństwo, wnuka Andrzeja
19:30 Czuwanie modlitewne

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

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
43 (1451) 20.11.–27.11.2022 r.

CHRYSTE KRÓLUJ W PARAFII W RODZINACH
W KAŻDYM NASZYM SERCU !

Poniedziałek 21.11. Ofiarowanie NMP, wsp.
7:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda, Leopolda, bratową Gertrudę,
dziadków i pokr.

Wtorek 22.11. św. Cecylii, dziewicy, męczennicy, wsp.
17:00 1. Za + Bernarda Maks - zam. od sąsiadów
2. Za + Monikę Bok w miesiąc po śmierci
Środa 23.11.
17:00 1. Za ++ rodziców Magdalenę i Eryka, teściów Franciszkę i Pawła, dziadków i pokr.
2. Za + Piotra Koziołek w miesiąc po śmierci
Czwartek 24.11.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ żonę Małgorzatę, rodziców, teściów, siostrę Heronimę, brata Tadeusza, 4 szwagrów, bratanka Zdzisława, siostrzeńca Krzysztofa i pokr.
Piątek 25.11.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + Elfrydę Dyląg w r. śmierci, ++ z rodziny
Sobota 26.11.
8:00 Za ++ matkę Gertrudę w r. urodzin, teścia Jana, rodziców Hildegardę i Tadeusza,
++ z rodzin Obst i Szydłowski
17:30 Nabożeństwo
18:00 Za ++ siostrę Elżbietę w r. jej śmierci, rodziców, teściów oraz Piotra i Weronikę
Niedziela 27.11. I Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie,
łaski z ok. urodzin i rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla córek
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Z podziękowaniem za okazane wsparcie i pomoc o Boże bł. i łaski dla rodzin Kruk, Spałek, Wałaszek, Czupała, Kampa, Lebioda, Ozimek oraz innych znajomych i dobrodziejów
16:00 Nabożeństwo
17:00 O radość wieczną dla ++ matki Irmgardy w r. śmierci, ojca Józefa, męża Bernarda, teściów Marię i Teodora, szwagierkę Krystynę, szwagra Jana, ciocię Gertrudę, jej męża,
syna i pokr.

Od piątku 02.12. do niedzieli 04.12. w naszej parafii będzie wspomnienie Misji św., które odbyły się w 2021 roku. Odnowienie Misji poprowadzi misjonarz o. Mirosław Lipowicz - redemptorysta z Krakowa. Szczegółowy plan zostanie podany w przyszłym tygodniu w gazetce. Jednak już od dziś módlmy się w tej intencji. Zarezerwujmy czas i zapraszajmy osoby z rodziny, pracy i znajomych.
W niedzielę 04.12. od godziny 15:00 będzie na terenie placu kościelnego „Jarmark
Adwentowy”. Różne środowiska, organizacje, osoby spontanicznie organizują ten Jarmark. Chcemy każdego zaprosić do Spotkania, a równocześnie zyskami wesprzeć rodziny naszej miejscowości poszkodowane w pożarze. Szczegóły Jarmarku będą na plakatach, internecie, w gazetce.
Na „Balu Świętych i Aniołów” bawiło się ok. 70 dzieci. Zdjęcia z tego szczęśliwego
wieczoru do zobaczenia na stronie www. parafii w zakładce Galeria.
Sentencja: ks. J. Kaczkowski: Gdy spotka Was cierpienie, nie starajcie się wyćwiczyć
jak sportowcy czy cyrkowcy, którzy katują się przed kolejną akrobacją w życiu. W takiej
chwili najlepiej powiedzieć, ze spokojem „ Panie Boże, chcę Tobie zaufać. Zrobię to
godnie i z klasą, ale przede wszystkim zrobię to z Tobą, z Twoim miłosierdziem”.

W Niedzielę Chrystusa Króla, pragniemy zaprosić Jezusa, aby królował
w naszych domach i rodzinach. Po każdej Mszy św. będzie odmówiona Modlitwa
Zawierzenia. Prosimy, aby w tym dniu dzieci (mogą i dorośli) do kościoła na Msze
św. przychodziły w zrobionej i założonej koronie. Wieczorem o 19:30 będzie
w kościele i transmisji Czuwanie Modlitewne dla całych rodzin i każdej osoby. Odbędzie się kiermasz „Królewskich Soków”. Będzie można nabywać zestaw tłoczonych w górach, naturalnych soków, bez dodatku cukru i wody. W zestawie będą
4 soki 100% (40 zł.): Cytryna-330ml. Imbir-100 ml. Żurawina-200 ml. Jabłko-330
ml. Będzie można też nabyć soki luzem 750 ml. (13 zł.): Jabłko; Jabłko+Marchew;
Jabłko+Burak; Jabłko+Gruszka. Pragniemy ten dzień przeżyć jako świadectwo przynależności do Chrystusa Króla i dumy, iż należymy „jako piękni ludzie do fajnego
Kościoła”. Przed Mszą św. o 10:00 oraz w trakcie będzie śpiewał chór Colonovica.
W Opolu nastąpi zakończenie obchodów 50 lecia diecezji opolskiej. W kościele seminaryjnym w Opolu Czuwanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. (od godzinie 13:00, będzie Msza św.).
W I Niedzielę Adwentu po każdej Mszy św. będzie „Kiermasz Adwentowy” przygotowany przez Caritas. Do nabycia będą m.in. Świece na stół wigilijny. Świeca może
stać, w domach w widocznym miejscu, przez cały Adwent (nie będzie zapalana,
dopiero podczas Wigilii). Ta świeca niech będzie symbolem tęsknoty ludzi Starego
Testamentu za obiecanym Mesjaszem oraz wyraża Nasze oczekiwanie na Boże Narodzenie. Przy nie zapalonej świecy lub stroiku przez cały Adwent szczególnie w niedziele niech gromadzi się rodzina na Modlitwie i Rozmowie. Można gromadzić się
w szerszym gronie zapraszając sąsiadów, osoby samotne. Twórzmy szeroki Krąg
Rodzinny. O godzinie 16:00 będzie Adwentowe Nabożeństwo-Czuwanie, podczas
którego nastąpi Błogosławieństwo świec, wieńców i stroików. Szczególnym czasem
Adwentowego Czuwania niech będą Roraty. Od poniedziałku do piątku o godzinie
17:00. W czwartki również rano o 5:47. Zapraszamy każdego parafianina, dzieci,
młodych, dorosłych. Niech Adwent będzie czasem postanowień, refleksji, Sakramentu pokuty, przebaczenia, rozmowy, prawdziwej radości a nie tylko przyjemności.
Od niedzieli Chrystusa Króla do końca Adwentu w świątyni, przy balaskach, będzie
skarbonka, do której można składać ofiary z naszych wyrzeczeń, postanowień. Od
27.11. do 11.12 złożone ofiary będą przeznaczone dla rodzin, które ucierpiały wskutek pożaru. Od 12.12. do 24.12. ofiary będą przeznaczone dla potrzebujących dzieci
naszej parafii.
Opowiadanie
Na pokładzie tego samego statku do Stanów Zjednoczonych wracał pewien misjonarz, który spędził wiele lat w Chinach, oraz znany śpiewak, który był tam tylko dwa
tygodnie. Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli
oczekujących powrotu śpiewaka. Panie, nie pojmuję tego, mruknął rozgoryczony misjonarz. Poświęciłem Chinom czterdzieści dwa lata mojego życia, a on tam był tylko
przez dwa tygodnie i jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, a na mnie nie czeka absolutnie nikt. Pan odpowiedział: Synu, skąd ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu.

Dziś kolekta na cele parafii. O 10:00 Msza św. w intencji chóru, orkiestry, organistów. O 19:30 Modlitewne Czuwanie.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Zapisywanie Intencji Mszalnych na cały 2023 rok we wtorek w godzinach:
16:00 - 17:00 oraz 17:30 - 18:00.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo Adwentowe.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ul. 1 Maja:
Jolanta Dreja, Anna Bednorz, Teresa Spałek, Maria Spałek.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace. Za wykonanie porządku na strychu
naszej świątyni, zrobienie nowych półek i likwidację starej szafy pełnej korników.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Zapowiedzi przedślubne: 2. Aleksandra Bryndzak Kolonowskie i Joachim Hajduk
Kolonowskie.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Prośba naszego Zespołu Caritas o upieczenie pierników na kiermasz w I Niedzielę
Adwentu. Pierniki prosimy przynosić do salki w czwartek 24.11. w godzinach:
16:30 - 17:00. Dziękujemy.
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
W wejściu do kościoła (przedsionku) jest skarbonka. To jedyna skarbonka w świątyni. Można wrzucać do niej wszelkie ofiary: z zapalanych świec przy obrazie Jezu
ufam Tobie, przy figurze Matki Bożej, przy krzyżu. Można wrzucać ofiary św. Antoniego i na wszelkie cele dobroczynne. Bóg zapłać za ofiary!
——–—————–—————–——–———–—–—–——–—————–——
Parafialny Bus, 9 osobowy - można wynajmować. Warunki: koszt za 1 dzień 200 zł.
Zwrot z pełnym bakiem paliwa i umyty. Zgłaszać wynajęcie można u p. Gerarda
Mańczyka lub ks. Piotra.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym (papież Franciszek)
Kiedy czujemy bojaźń Bożą, skłonni jesteśmy iść za Panem z pokorą, uległością
i posłusznie. Jednak nie w postawie rezygnacji, bierności, uskarżania się, lecz ze zdumieniem i radością syna, który uznaje, że Ojciec służy mu i go kocha. Bojaźń Boża
nie powoduje zatem, że jesteśmy chrześcijanami nieśmiałymi, uległymi, lecz rodzi
w nas odwagę i siłę! Jest to dar, który czyni z nas chrześcijan przekonanych, pełnych
zapału, którzy nie poddają się Panu ze strachu, ale dlatego, że są poruszeni i zdobyci
przez Jego miłość! I to jest piękne. Godzenie się, by zdobyła nas ta miłość taty, który
tak bardzo nas kocha, kocha nas całym sercem.

