
 

 

 

 

Niedziela 04.12. II Adwentu 

  7:00 Różaniec 
  7:30 1. Za ++ matkę Gertrudę w r. śmierci, ojca Wilhelma, rodziców Marię i Wiktora, szwagra Alfre-

da, Pawła, dziadków i pokr. 

 2. Za + Różę Feldberg z domu Stryczek –zam. od kolegów i koleżanek 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 

10:00 1. Za ++ matkę Waltraudę w r. śmierci, ojca Ericha, teścia Jana, Agnieszkę Hornik, dziadków  
i ++ z rodzin Fiechweger, Bednorz, Hornik 

 2. Za + Diter Dylla - zam. od kolegów Krzysztofa Danek i Pawła Pogorzelec 
17:00 Za ++ męża Krzysztofa Bernais, rodziców Brygidę i Gintra, Mirosława i Rozwitę, szwagra 

Krzysztofa i pokr. 

 

Poniedziałek 05.12.   
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski, 

dary Ducha św. dla Mateusza Krupy z ok. 18 r. urodzin 

 

Wtorek 06.12. 

17:00 Za + męża, ojca, dziadka Piotra w 3 r. śmierci 

 

Środa 07.12. 
17:00 Za ++ mastkę Annę w 10 r. śmierci, ojca Teodora, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu 

stron i pokr. 

 

Czwartek 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP 

  5:47 Za ++ rodziców 

16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

17:00 W int. Rodziny Róż Różańcowych i Marianek 

 

Piątek 09.12. 
16:30 Różaniec za  młode pokolenie 

17:00 Za ++ matkę Łucję, ojca Antoniego, męża Henryka, teściów, dziadków i pokr. 

 

Sobota 10.12.  

  5:00 Za parafian 

  8:00 Za + ojca Adama w 20 r. śmierci, ++ z rodziny 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 
18:00 Za + rodziców Łucję i Teodora, brata Piotra, szwagra Jana, teściów Ritę i Augustyna, dziadków 

i pokr. 

 

Niedziela 11.12. III Adwentu 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ ojca Tadeusza z ok. urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka oraz pokr. 

 2. Za + Monikę Bok - zam. od sąsiadów 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP 
10:00 Za ++ ojca Alfreda Muc w r. urodzin, matkę Ingeburgę, dziadków Martę, Waleskę, Teodora, 

Wincentego i pokr. 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca, dziadka, rodziców, teściów, 2 siostry, 5 szwagrów, szwa-
gierkę, siostrzeńca, ++ z rodziny 

od 04.12. do 11.12. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

45 (1453) 04.12.–11.12.2022 r. 

           Gwiazda … pojawiła się, po raz kolejny, nad wejściem 
     do naszej świątyni. Jest z Nami od I Niedzieli Adwentu  
              do MB Gromnicznej. Jest to „Wiecznie Świecąca Gwiazda”. 

Przypomina Nam i zaprasza do pięknego przeżywa-
nia czasu Adwentu i Bożego Narodzenia. 

                Zaprasza do świątyni. Przypomina o naszych postanowie                                                                       
 niach. Po raz pierwszy gwiazda pojawiła się  

                 w naszej parafii, wtedy, kiedy wraz z grupą  
mło- dzieży przygotowywaliśmy się do wyjazdu na ŚDM do 

Panamy. Wtedy hasło Panama było dalekie i abstrakcyjne. A jednak tam byli-
śmy! To był Cud. Gwiazda, która jest z nami o tym wydarzeniu nam przypo-
mina. Jednocześnie wszystkich a szczególnie młodych, w tym czasie, który 
przeżywamy, ma mobilizować, pobudzać do wysiłku. Zapalona gwiazda niech 
„przemawia”, iż w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Marzenia się spełniają, 
tylko trzeba im pomóc. Pomysł pierwszej gwiazdy i ich powstanie to dowód 
na to, iż gdy się chce to wszystko można. Gwiazda ta niech swoim ciepłem 
zachęca do ciepła w parafii, rodzinach. Bliskości i czułości. Historia tej gwiaz-
dy ma już 160 lat. Pochodzi z Moraw i jest ściśle związana ze wspólnotą 
ewangelicką braci herrnhuckich i ich Kościołem. Czas i sytuacja wtedy były 
ciężkie, a jednak ktoś temu się nie poddał. Rodziny z małej miejscowości 
Herrnhut wyjeżdżały na misje – dzieci zostawały w internacie. Po części po to, 
by umilić im czas adwentu, a po części by rozbudzić w nich wyobraźnię prze-
strzenną pan Verbeek, nauczyciel w tamtejszej szkole z tektury i papieru skleił 
pierwszą gwiazdę i powiesił ją w klasie do matematyki. Ozdoba tak się 
wszystkim spodobała, że zwyczaj tworzenia gwiazd uczniowie pielęgnowali  
w swoich domach. Tyle, że już nie musieli samodzielnie wycinać poszczegól-
nych elementów. Pan Verbeek ulepszał swoją konstrukcję, opatentował ją  
i w 1925 r. założył wytwórnię gwiazd. Gwiazda, składa się z 17 ostrosłupów 
czworokątnych i 8 trójkątnych. Do dziś ręcznie skleja się te gwiazdy, tak jak 
przed laty. Przez cały rok powstaje ok. 270 tysięcy takich gwiazd.  

 

Sentencja: Izajasz - Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego. 
 

PIĘKNEGO   PRZEŻYWANIA   ADWENTU 
Za Nami pierwszy tydzień Rorat (5) pozostały trzy tygodnie (15)  

 ZAPRASZAMY 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 
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RORATY  od poniedziałku do piątku o 17:00, w czwartki również o 5:47. Zachę-
camy dzieci oraz kandydatów do Bierzmowania (8 klasa) do zbierania obrazków 
roratnich a WSZYSTKICH do udziału. 

 

Dzisiaj 04.12. od godziny 14:00 - JARMARAK  ADWENTOWY ! 

Ze względu nasze Spotkanie rozpoczynamy od godziny 14:00.(zapraszamy o każ-
dej godzinie, również po meczu). Na początku występy dzieci z przedszkola, na-
stępnie wystąpi duet Laura i Marta, dzieci z szkoły podstawowej, ludzi młodych  
i ok. 15:00 występ Dominiki i Janusza Żyłka. Będzie przygrywała orkiestra dęta. 
Będzie wiele atrakcji, spotkanie z św. Mikołajem, stoiska (dekoracje, stroiki, 
pchli targ), poczęstunek (ciasto, chleb ze smalcem, pierogi, kiełbasa z grila lub 
ogniska, grochówka, napoje). Miejsce Jarmarku to teren placu kościelnego i ogro-
du plebanii. Są dwa cele tego Kiermaszu. Jeden to SPOTKANIE rodzinne,  
sąsiedzkie, parafialne. Drugi cel to poprzez Nasze zakupy i czynny udział w tym 
co jest proponowane, WSPARCIE rodzin naszej parafii poszkodowanych przez 
pożar. Program i atrakcje Kiermaszu podane są na plakatach i w mediach społecz-
nościowych. Początek godzina 14:00 - Obecność Obowiązkowa ! 

 

Do końca Adwentu w świątyni, przy balaskach jest skarbonka, do której można 
składać ofiary z naszych wyrzeczeń, postanowień. 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. 

 

W zakrystii i kancelarii do nabycia są świece Caritas oraz zestawy soków natural-
nych. W zakrystii i klasztorze można nabywać opłatki. 

 

Zachęta i Zaproszenie dla młodzieży i każdego, który czuje się młodo do 
„Adwentowego Radosnego Spotkania w ogrodzie”. W piątek 16 grudnia o godzi-
nie 18:47 gromadzimy się w ogrodzie plebanii i robimy Raban. Obowiązkowo 
każdy uczestnik musi mieć jakiś instrument muzyczny (mogą być gwizdki, po-
krywki itp.). Gramy, śpiewamy, wędrujemy a później przy ognisku pieczenie 
ziemniaków i chleba.  

 

W III Niedzielę Adwentu po Mszy św. o 10:00 w salce Spotkanie Wigilijne dla 
osób chorych, samotnych, seniorów. Zapraszamy ! O 15:30 na plebanii Spotkanie 
pań ze Wspólnoty Opiekunek Dzięcięctwa Bożego. Zapraszamy ! 
 

Ogromne słowa wdzięczności w swoim imieniu i myślę każdego parafianina, dla 
osób, które tak bardzo angażują się w różne parafialne akcje i przygotowania. Za 
poświęcony czas, serce, ofiary, prace. Za zaangażowanie, w różnym wymiarze,  
w dzisiejszy Adwentowy Jarmark. Za prace i przygotowania naszej świątyni na 
Adwent, a też już na Boże Narodzenie. Zorganizowanie choinek, nowej ramy 
przy Matce Bożej, wykonanie elementów do szopki. Zakupiono nowe oświetlenie 
na choinki. Bóg zapłać za sponsorowanie Rorat.  

 
II Niedziela Adwentu: 7:30 Msza św. z nauką 

10:00 Msza św. z nauką 

12:00 Anioł Pański i rozważanie dla młodych (przez transmisję) 

17:00 Msza św. z nauką 

Po każdej Mszy św. zawierzenie Naszej parafii. Okazja do Sakramentu Pokuty pół 
godziny przed każdą  Mszą św. Dziś kolekta na cele misyjne zakonu redemptory-
stów. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

W środę zapisywanie Intencji Mszalnych na cały 2023 rok: 7:30-8:30 i 18:00-18:30.  

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o 5:47 i 17:00. 
Kolekta na pomoc Kościołowi na wschodzie.  

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

W piątek podczas Rorat dzieci, kandydaci do I Komunii św. trzymają  Medaliki 
NMP. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

W sobotę wycieczka do Görlitz i Drezna  

  5:00 Msza św. i wyjazd  

11:00 VW Gläserne Manufaktur  

12:30 Spacer z przewodnikiem po starówce ze zwiedzanie najważniejszych zabytków  

14:30 Czas wolny – Striezelmarkt (Jarmark Adwentowo - Struclowy)  

17:00 Wyjazd do Görlitz. Spacer po starówce  

19:30 Czas wolny – Schlesischer Christkindelmarkt (Śląski Jarmark Adwentowy)  

21:00 Wyjazd z Görlitz, ok. 1:00 powrót do Kolonowskiego  

Zabieramy: maseczki, dokument (paszport lub dowód osobisty), Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego.   

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

II Niedziela Adwentu. Gościć będziemy ojców Oblatów, którzy budują kościół  
w Opolu. Kolekta na cele budowy tej świątyni . 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.  

W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ul.  

1 Maja: Renata Czupała, Justyna Maciejak, Maria Bachniak, Ewelina Mańczyk. 

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, prace.  

——–—————–—————–—–—–———–—–—–——–—————–—— 

Chętni do służby,  jako Kolędnicy Misyjni, podczas kolędy proszeni są o zgłaszanie 
się do siostry Sawiany - katechetki. Nastąpiło włączenie ogrzewania w kościele.  
Bardzo gorąca prośba o zamykanie drzwi i uczestnicząc w Mszach św. o zajmowanie 
miejsc w ławkach na dole w świątyni. 


