Porządek NaboŜeństw
od 07.12. do 14.12.2008 r.
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
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla p. Jadwigi z ok. 60 r. ur. oraz za + matkę Stefanię z ok. rocznicy ur.
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
Za + Gizelę Pocześniok (Msza św. ofiarowana od mieszkańców Steblowa)
Poniedziałek 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, ur.
8:00
Für die lebenden u. ++ Mitglieder des Rosenkranzvereins aus Kolonowskie
16:00
W intencji Dzieci Maryi (z pośw. sztandaru i przyjęciem kandydatek)
18:00
Do Anioła StróŜa, MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,
bł. BoŜe i zdrowie z ok. 18 r. ur. córki Patrycji
Wtorek 09.12.
17:00
Za ++ rodziców Łucję i Antoniego Sowicz, + męŜa i teściów (Roraty)
Środa 10.12.
17:00
Za ++ rodziców Adelajdę i Wilhelma Szaton, ++ dziadków oraz ++ z pokr.
Szaton i Czok (Roraty)
Czwartek 11.12.
17:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe z ok. 80 r. ur. oraz
o bł. BoŜe w rodzinie syna (Roraty)
Piątek 12.12.
17:00
Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Krupok, ++ dziadków z obu stron, Pawła
i Wiktorię Młynek, babcię Florentynę, szwagierkę Annę i szwagra Zygfryda
(Msza św. młodzieŜowa i Roraty)
Sobota 13.12. św. Łucji, dz. i m., wsp.
8:30
Za + ojca Jana Wieczorek w 20 r. śm. oraz za ++ z pokr. Wieczorek i Baron
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Do Serca NM Panny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe
z ok. 70 r. ur. p. Gizeli Zajonc

Niedziela 14.12. III Adwentu (Gaudete)
7:30
Für ++ Eltern Maria u. Tomasz Smieskol, 4 Brüder, 3 Schwägerinnen,
Schwager, 2 Neffen, Ehemann Emmanuel Puzik, Teresa Puzik, Tochter Klara
u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, dziadków, teściów oraz ++
z pokr.
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
………………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
49(786) 07.12. – 14.12.2008

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieŜki dla Niego”

Na te słowa proroka Izajasza powołuje
się św. Marek w Ewangelii II Niedzieli Adwentu, określając nimi św. Jana Chrzciciela.
KaŜde czasy i kaŜda społeczność ma
swojego Jana Chrzciciela - o którym sam Jezus
powiedział, Ŝe jest największym z proroków.
Takie postacie to zazwyczaj ludzie, których nie
lubimy, bo pokazują nam jacy naprawdę jesteśmy, bo demaskują nasze słabości i obnaŜają
nasze prawdziwe - nie zawsze najpiękniejsze twarze. Tacy ludzie, jak Jan Chrzciciel, mają
odwagę nazywać grzech - grzechem, świństwo świństwem, kant - kantem. To są ludzie, którzy
z BoŜego posłania są prorokami przygotowującymi drogę Panu.
Taka jest dziś równieŜ rola Kościoła, który we współczesnym świecie jest „głosem wołającym na pustkowiu”, głosem rzadko słuchanym,
a często lekcewaŜonym. Kościół ustawicznie przypomina: „przygotujcie
drogi dla Pana, prostujcie ścieŜki waszego Ŝycia, czyńcie wasze Ŝycie wartościowym dla Boga, przez uczciwość, sprawiedliwość, dobro i miłość”.
Czy ja powaŜnie traktuję to wołanie? Pochłonięty doczesnymi sprawami
i interesami, zanurzony po uszy w szarej codzienności, nie mam czasu
i siły, by tego wołania słuchać, by je przyjąć i rozwaŜać. MoŜe nawet
skłonny jestem to nawoływanie odrzucić jako niemodne, konserwatywne,
zacofane i nieŜyciowe.
To juŜ kolejny adwent mojego Ŝycia. Kolejny raz słyszę Janowe wołanie: „Prostujcie ścieŜki Waszego Ŝycia”. Kolejny raz niepokoi mnie ono,
przypominając prawdę o konieczności rewizji mojego Ŝycia. Czy kolejny
raz przejdę obok niego obojętnie? A przecieŜ nawet mały rachunek własnego sumienia pokaŜe mi moje prawdziwe i "nieumalowane" oblicze...
Adwent to czas przygotowania na przyjście Pana, ale teŜ czas porządków... we własnym sumieniu i na własnym podwórku.

49/2008

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wobec coraz bardziej szerzącej się
kultury przemocy i śmierci Kościół odwaŜnie krzewił kulturę Ŝycia poprzez
swoją działalność apostolską i misyjną.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie, przede wszystkim
w krajach misyjnych, swoimi braterskimi
czynami pokazywali, Ŝe Dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej jest świetlaną
Nadzieją świata.
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O dobre i owocne przeŜycie Świąt BoŜego Narodzenia w naszych rodzinach.

Dzisiaj II niedziela adwentu. Zapraszam na nieszpory adwentowe
o godz. 17:15.
Zapraszamy na roraty - od poniedziałku do piątku o godz. 17:00!
Jutro uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. Na Mszy św.
o godz. 16:00 nastąpi poświęcenie nowych sztandarów dla Dzieci
Maryi i przyjęcie nowych członków. Kolekta tego dnia przeznaczona
jest na Kościoły na Wschodzie. Bóg zapłać!
Dochód ze sprzedaŜy pierników wyniósł 815 zł. Składamy serdeczne
podziękowania uczestnikom wycieczki do Karpacza za 100% wywiązanie się z zadania.
Serdeczne podziękowania za pieczenie ciasta i liczny udział w Niedzieli Dobrej KsiąŜki. Dziękujemy przedszkolakom, uczniom szkoły
podstawowej i ich wychowawcom oraz p. Helenie Krasuckiej.
Parafialny Caritas i Biblioteka
Ksiądz Henryk Pocześniok z rodziną składa serdeczne podziękowania
za wyrazy współczucia, modlitwy, ofiarowane Komunie św. i wszelką
pomoc w związku z pogrzebem matki. Bóg zapłać!
Zbiórka na remont dachów - stan na 30.11.2008 r.
Liczba deklaracji: 279
Zadeklarowana kwota: 100.545,06 zł
Dokonane wpłaty: 94.203,72 zł
Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek oraz Stadt Gottes, Pico i Weite Welt

W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą
modlitwie róŜańcowej:
07.12. RóŜa 9 - p. Maria Kruk
14.12. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik
21.12. RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda
25.12. RóŜa 12 - p. Józef Koj
26.12. RóŜa 1 - p. Teresa Obst
28.12. RóŜa 2 - p. Anna Bock

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Tadeuszowi Osińskiemu i p. Gizeli Zajonc składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze
lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Anitę Wągrodzką, Gabrielę Ziaja, Beatę Lorek i Sylwię Muc. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

