Porządek NaboŜeństw
od 04.10 do 11.10.2009 r.
Niedziela 04.10. XXVII zwykła
7:30
Für + Herbert Kania (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do MB RóŜańcowej z ok. ur. ojca i brata oraz za + matkę i dusze w czyśćcu cierpiące
17:00
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za ++ teściów, rodziców i Ŝonę
Poniedziałek 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, zak., wsp.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za ++ rodziców Julię i Józefa Wonschik, szwagra Józefa oraz ++ z pokr. Wonschik
i Kolloch
Wtorek 06.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do Miłosierdzia BoŜego za wstaw. NM Panny z podz. za otrzymane łaski oraz
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Jerzego Wałaszek i w rodzinach dzieci
Środa 07.10. NMP RóŜańcowej., wsp.
9:00
W intencji chorych z ok. Tygodnia Miłosierdzia
17:00
Za Ŝyjących i ++ członków RóŜ RóŜańcowych z Kolonowskiego (Msza. św. szkolna)
17:45
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek 08.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + matkę Gertrudę Wojsa w r. śm., ojca Jana, Gertrudę i Emanuela Lebioda, Marię
i Jana Ziaja, Annę Wiora, dziadków Ziaja oraz ++ z pokr. Ziaja, Wojsa i Lebioda
Piątek 09.10. bł. Wincentego Kadłubka, wsp.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + męŜa i ojca Ernesta Dreja, jego rodziców Hermana i Teklę, teściów Marię i Józefa Kopyto, szwagrów Gerharda i Wilhelma, szwagierkę RóŜę, swata Włodzimierza
oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Msza. św. młodzieŜowa)
Sobota 10.10.
8:00
Za ++ rodziców Józefa i Marię Dreilich, brata Ernesta, męŜa Józefa Dudarewicz, ++
teściów, Jana Rogala oraz Paulinę Dworczak
12:00
Do MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
i BoŜe bł. dla pp. Edeltraudy i Jana Termin z ok. 50 r. ślubu oraz o BoŜe bł. w rodzinach dzieci
17:15
18:00

NaboŜeństwo róŜańcowe
……………………………………………………….

Niedziela 11.10. XXVIII zwykła
7:30
……………………………………………… (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Op. B., MB RóŜańcowej i św. Gertrudy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę z ok. 90 r. ur. p. Gertrudy Tomala oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
i wnuków
17:00
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + męŜa i ojca Herberta Kania w m-c po śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
40(830) 04.10.2009 – 11.10.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją Ŝoną, i będą
oboje jednym ciałem… Co więc Bóg złączył tego człowiek niech nie
rozdziela”
Ta jasna i jednoznaczna nauka Jezusa
była dla ówczesnych słuchaczy, przyzwyczajonych do Prawa MojŜeszowego, niespotykaną nowością. Dla wielu zaś współczesnych, choć nie jest nowością, pozostaje
równie niewygodna jak niegdyś. W dobie
medialnego promowania nieformalnych
związków między męŜczyzną a kobietą oraz
kształtowania mentalności prorozwodowej, w dobie poszerzania pojęcia
małŜeństwa o związki partnerskie, równieŜ tej samej płci, tak bardzo
trafna i potrzebna jest ta Chrystusowa promocja sakramentalnego małŜeństwa jako związku między męŜczyzną i kobietą, tak potrzebne jest
przypomnienie jego podstawowych cech, jakimi są jedność i nierozerwalność.
Skorzystajmy więc dziś z zaproszenia Chrystusa i uczyńmy tę
i kaŜdą niedzielę świętem promującym małŜeński i rodzinny styl Ŝycia.
Wspólna niedzielna Eucharystia, rodzinny obiad, wspomnienie przy
zdjęciach dnia ślubu i zobowiązań wynikających z przysięgi małŜeńskiej, obchody rodzinnych rocznic i uroczystości, spacer z małŜonkiem...
to tylko niektóre moŜliwości, które mogą pomóc małŜonkom umocnić
swoje małŜeńskie przymierze, a tym, którzy do małŜeństwa się przygotowują albo odsuwają od siebie myśl o nim, zatęsknić za tym świętym
węzłem, który nie tylko „formalizuje” związek, ale jest przede wszystkim źródłem BoŜego błogosławieństwa na wspólne Ŝycie.

Wystarczająco
Pewien region nawiedziła wielka susza. Trawa bardzo szybko zŜółkła, a
potem całkowicie zwiędła. Umarły krzewy i słabsze drzewa. Nie spadła z nieba
ani jedna kropla deszczu, a o poranku nie pokazywała się na ziemi nawet przelotnie orzeźwiająca ją rosa.
Wiele małych i wielkich zwierząt umierało z pragnienia. Tylko te najsilniejsze zdobyły się na odwagę, aby uciec z pustyni, która uśmiercała wszystko
po kolei.
Z kaŜdym dniem susza była coraz bardziej potworna. Nawet stare, potęŜne
drzewa, których korzenie wrastały głęboko w ziemię, potraciły liście. Wszystkie źródła i zdroje kompletnie wyschły. Rzeki i strumyki przestały płynąć.
Tylko jednemu kwiatkowi udało się przeŜyć, a to dlatego, Ŝe rósł blisko
malutkiego źródełka, z którego wypływało jeszcze kilka kropli wody. Ale i to
źródełko, widząc naokoło to, co się dzieje, było bardzo smutne: „Wszystko jest
tak suche i spragnione, Ŝe będzie musiało niechybnie umrzeć. Jak mogę temu
zapobiec? Jaki sens ma tych kilka kropli wody, które ze mnie wypływa?”.
Blisko źródełka stało stare, wielkie drzewo. Usłyszało ten lament i zanim
zupełnie oddało ducha, powiedziało: „Nikt nie oczekuje od ciebie tego, abyś
uŜyźniało całą pustynię. Twoim zadaniem jest trzymać przy Ŝyciu ten kwiatek.
Tylko to i nic więcej”.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co się dzieje podczas konsekracji?
Podczas konsekracji chleb przeistacza się w Ciało, a wino w Krew Chrystusa. Pod postaciami konsekrowanego chleba i wina obecny jest sam Chrystus,
Ŝyjący i pełen chwały. Jest On prawdziwie, rzeczywiście i istotowo obecny
wraz ze swoim Ciałem i Krwią, ze swoją duszą i Bóstwem.
Czy Ofiara Eucharystyczna jest tylko ofiarą uwielbienia i dziękczynienia?
Nie, Ofiara Eucharystyczna jest składana równieŜ jako zadośćuczynienie
za grzechy Ŝywych i umarłych, jak teŜ po to, by Bóg udzielił nam darów duchowych i doczesnych.
Jakie warunki naleŜy spełnić, by godnie przyjąć Komunię świętą?
Ten, kto chce przyjąć Chrystusa w Komunii świętej, musi być w stanie
łaski. JeŜeli ktoś jest świadom grzechu śmiertelnego, który popełnił, nie powinien przyjmować Eucharystii, zanim nie uzyska rozgrzeszenia w sakramencie
pokuty.

40/2009

Dzisiaj obchodzimy XXVII niedzielę zwykłą. Zapraszam na naboŜeństwo
róŜańcowe o godz. 17:00. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WSD
i Kurię Biskupią. Bóg zapłać!
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna doroczny obchód Tygodnia Miłosierdzia.
Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Otoczmy troską Ŝycie”.
Zachęca się do udziału w naboŜeństwach róŜańcowych!
Z okazji Tygodnia Miłosierdzia dn. 07.10. (środa) odprawiona zostanie Msza
św. w int. chorych, samotnych oraz wszystkich seniorów. Po Mszy św. spotkanie w salce parafialnej. Zapraszamy! Do dyspozycji będzie bus.
Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków na spotkanie do salki parafialnej dn. 11.10. o godz. 15:00.
W następną niedzielę przypada Dzień Papieski w związku z rocznicą wyboru
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na obchody składają się: modlitwa o beatyfikację Sługi BoŜego Jana Pawła II; przypomnienie nauki papieskiej; zbiórka do
puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą uczące się dzieci i młodzieŜ z ubogich rodzin. Przed kościołem zbiórka do puszek na ten cel!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Mańczyk z Fosowskiego i Rafał Świerczok z Kolonowskiego (zap. II)
Serdeczne podziękowania składamy panom: Andrzejowi Szydłowskiemu za
pomalowanie z zewnątrz kaplicy przedpogrzebowej; Janowi i Mariuszowi
Rolik oraz Kamilowi Glegoła za za prace przy rozecie w kościele; Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny
i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze
Bonk i p. Janowi Gerlich składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Marię Poloczek, Ewę śyłka, Justynę Szymocha i Kornelię Ganschinietz. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

