Porządek NaboŜeństw
od 30.11. do 07.12.2008 r.
Niedziela 30.11. I Adwentu
7:30
Für + Hubert anlässlich des 2. Todestages
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Op. BoŜej przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze oraz BoŜe bł. dla małŜonków z ok. 10 r. ślubu
17:15
Nieszpory adwentowe z bł. wieńców, świec, lamp adwentowych i opłatków
18:00
Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, Rozalię i Jana, córkę Małgorzatę
oraz ++ dobrodziejów: Łucję, Pawła, Urszulę, wujków i ciocie z pokr.
Poniedziałek 01.12.
11:00
Msza św. pogrzebowa śp. Gizeli Pocześniok
17:00
……………………………………… (Roraty)
Wtorek 02.12.
17:00
Za + ojca Albina, matkę Annę i dusze w czyśćcu cierpiące (Roraty)
Środa 03.12. św. Franciszka Ksawerego, prezb., wsp.
17:00
Za + ojca w r. śm., syna oraz ++ z pokr. (Roraty)
Czwartek 04.12. I miesiąca
16:00
Godzina Święta
17:00
Za + ojca Karola, ++ teściów Małgorzatę i Konrada oraz dusze w czyśćcu
cierpiące (Roraty)
Piątek 05.12. I miesiąca
7:00
……………………………………… (Deutsch)
17:00
Za + męŜa i ojca Ernesta w r. śm., matkę Gertrudę oraz ++ z pokr. (Msza
św. młodzieŜowa i Roraty)
Sobota 06.12. I miesiąca
8:30
Za + męŜa Franciszka Maniera, syna Henryka, rodziców Franciszka i Gertrudę Smieszkol, teściów, siostry Paulinę i ElŜbietę, szwagrów oraz ++
z pokr.
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót miesiąca
………………………………………

Niedziela 07.12. II Adwentu
7:30
Für + Mutter Agnieszka anlässlich des 100. Geburtstages, + Vater Konrad,
Schwester Magdalena, alle ++ aus der Verwandtschaft u. alle arme Seelen
im Fegefeuer
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
………………………………………
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
………………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
48(785) 30.11. – 07.12.2008

Recepta na codzienność
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie;
by niespodziewanie przyszedłszy nie zastał Was śpiących”.

Rozpoczynamy kolejny adwent, czas przygotowania na spotkanie
z Chrystusem. Wielu z nas kojarzy się on wyłącznie z przygotowaniem do Świąt BoŜego Narodzenia. Nasze skojarzenia potwierdzają
zresztą medialne reklamy, wystrój supermarketów i bazarów, które
dźwiękiem kolęd i migotaniem lampek choinkowych ogłaszają
święta nawet na długo przed adwentem. To prawda, Ŝe oczekiwanie
adwentowe to oczekiwanie na obchód pamiątki przyjścia Chrystusa
na ziemię w ludzkiej postaci, przyjście, które miało juŜ miejsce
w historii. Ale adwent ma jeszcze inny wymiar. Świadczy o nim
myśl przewodnia sprawowanych liturgii i czytanego BoŜego Słowa
w pierwszej, dłuŜszej zresztą, części adwentu. Myśl ta kieruje naszą
uwagę na konieczność przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, przyjście, którego z nadzieją oczekujemy.
Doskonale przypomina nam o tym dzisiejsza Ewangelia:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie; (..)
By niespodziewanie przyszedłszy nie zastał Was śpiących”.
Adwentem rozpoczynamy teŜ nowy rok kościelny i liturgiczny,
który w Polsce przeŜywać będziemy duszpastersko pod hasłem:
„Otoczmy troską Ŝycie”. Niech adwent, będący z natury czasem
radosnej refleksji i wyciszenia serca, skłoni nas do postawienia sobie pytania: jak traktuję Ŝycie własne i innych, czy traktuję je jako
dar Boga Stwórcy, czy szanuję Ŝycie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci? Niech Maryja oczekująca w adwencie narodzenia
Jezusa będzie dla nas Nauczycielką szacunku do BoŜego daru Ŝycia.

48/2008

KsiąŜka
Dzisiejsza niedziela poświęcona czytelnictwu
dobrej literatury i czasopism pragnie przypomnieć nam ukryte bogactwo i zachęcić do korzystania ze skarbca księgozbiorów. Jeden
z mądrych ludzi powiedział: „Znaczenie słowa mówionego i mediów elektronicznych jest
niewątpliwie wielkie ale ksiąŜka zostanie źródłem naszego Ŝycia
duchowego”.
Są wśród nas tacy, którzy lubią czytać i tacy, którzy nie lubią
czytać. Kto jest w lepszej sytuacji?
Do ukochania ksiąŜki i czytania trzeba wychowywać juŜ od dziecka.
Pierwszy krok, to ksiąŜeczka z pięknymi obrazkami pokazana i objaśniona maluchowi.
Umiejętne podsuwanie lektury dostosowanej do wieku i zainteresowań przyczyni się do zaszczepienia „bakcyla” wypełnienia
wolnego czasu czytaniem.
Jest to wielka wartość, którą przekazujemy dziecku, większa
od róŜnorakich dóbr materialnych.
Rysunek ksiąŜkowy jest niezwykle bogaty. Szata graficzna współczesnej ksiąŜki przyciąga. Niemniej jednak trzeba się trochę natrudzić, aby znaleźć dobra pozycję, którą warto przeczytać. Dobra
ksiąŜka to najlepszy prezent pod choinkę!
W dzisiejszą niedzielę, na kiermaszu dobrej ksiąŜki, moŜesz znaleźć
coś dla siebie i dla twojej rodziny.
Zapraszamy!

Liczenie parafian
Obecność na Mszy św. - 994 osoby (w tym 431 męŜczyzn i 563 kobiet)
Ilość rozdanych Komunii św. - 485 (w tym 142 męŜczyzn i 343 kobiet)

Dzisiaj I niedzielą adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Zapraszam na naboŜeństwo adwentowe z poświęceniem wieńców, świec,
lamp adwentowych oraz opłatków o godz. 17:15.
Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to
czas świąteczny, dlatego nie naleŜy od początku Adwentu ozdabiać
swoich domów dekoracjami boŜonarodzeniowymi. Zachęca się do duchowego wysiłku przez udział w roratach i zachowaniu trzeźwości. Pielęgnujmy zwyczaje adwentowe, np. wspólna modlitwa wokół świecy
lub wieńca adwentowego.
Zwyczajowo obchodzimy Niedzielę Dobrej KsiąŜki. Jak co roku
w przedsionku kościoła kiermasz ksiąŜek. Na spotkanie adwentowe
do sali parafialnej o godz. 15:00 zapraszają Biblioteka Parafialna i Zespół Parafialny Caritas. Na spotkanie złoŜą się: występy artystyczne,
prezentacja ksiąŜek wartych przeczytania, moŜliwość zakupu ksiąŜek
oraz pyszne ciasta i kawa.
W czwartek zapraszamy na Godzinę Świętą o godz. 16:00.
W piątek od godz. 8:00 odwiedziny chorych.
Serdeczne podziękowania dla panów Grabowskich za wywiezienie
śmietnika. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Łamigłówek oraz
Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Gertrudzie Świerc składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Adelajdę Wacławczyk, Joannę Konieczko, Irenę Czupała i Iwonę Smieszkol.
Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

