Porządek NaboŜeństw
od 22.11. do 29.11.2009 r.
Niedziela 22.11. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ur.
7:30 Für + Ehemann Jan zum Todestag, seine ++ Eltern, Schwiegereltern u. alle
++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 1. Do Chrystusa Króla za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Przez wstaw. św. Cecylii w int. orkiestry, organistów, scholi i chóru
17:15 Nieszpory z aktem ofiarowania Chrystusowi Królowi
18:00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie i pomyślność w int. 2 rodzin
Poniedziałek 23.11.
9:00 ………………………………………………………….
Wtorek 24.11. śś. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy, mm. wsp.
17:00 Za + matkę Martę Ziaja, ojca Emanuela, rodziców i rodzeństwo z obu stron,
Gertrudę i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa oraz ++
z pokr.
Środa 25.11.
17:00 Za poległego ojca Piotra w 100 r. ur., matkę Katarzynę, ich rodziców i rodzeństwo, męŜa Tadeusza oraz ++ z rodzin Schatton i Szydłowski (Msza
św. szkolna)
Czwartek 26.11.
17:00 Za + brata z ok. ur., jego + Ŝonę i rodziców
Piątek 27.11.
17:00 Do Op. BoŜej i MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i bł. BoŜe, łaski Ducha Świętego dla p. Adelalajdy Świerc z ok. 72
r. ur. (Msza. św. młodzieŜowa)
Sobota 28.11.
8:00 Za + męŜa i ojca Ewalda, jego rodziców Joannę i Pawła, Gertrudę i Karola,
++ 2 szwagrów oraz ++ z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Czaja, Rozalię i Jana Schatton oraz
za ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 29.11. I Adwentu (Niedziela Dobrej KsiąŜki)
7:30 Durch die Fürbitte von Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte
um Gesundheit, Gottes Schutz für Herrn Georg zum 75. Geburtstag und um
Gottes Schutz u. Gesundheit in den Familien der Kinder
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + Ŝonę i matkę Gizelę Pocześniok w I r. śm.
17:15 Nieszpory z poświęceniem wieńców adwentowych, opłatków i ksiąŜek
Droga do nieba
18:00 ………………………………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. KaŜdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”
Kościół na zakończenie roku liturgicznego kieruje nasz wzrok i serce w wyjątkowo
uroczysty sposób na Jezusa Chrystusa jako
Króla Wszechświata. W liturgii zaś dzisiejszej niedzieli Chrystus zabiera nas ze sobą na
dziedziniec Piłata, byśmy wysłuchali Jego
wezwania do dawania świadectwa prawdzie.
Dawanie świadectwa prawdzie jest celem Ŝycia kaŜdego chrześcijanina. Celem niełatwym, zwłaszcza dziś, gdy coraz trudniej
odróŜniać prawdę od kłamstwa, gdy dane
nam jest Ŝyć w czasach, o których powiedział
współczesny poeta, Ŝe „nigdy jeszcze tak
okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy”. Doświadczamy tego
na co dzień w Ŝyciu osobistym, zawodowym, a ostatnio szczególnie
intensywnie w Ŝyciu społecznym i politycznym.
Tym bardziej wymowne i aktualne staje się wołanie Chrystusa,
Króla Wszechświata, o odwagę Ŝycia w prawdzie, choćby miała ona
wiele kosztować. Rzeczywiście za prawdę się płaci: goryczą poniesionej poraŜki, wstydem przyznania się do winy, pokornym przyjęciem kary i trudem dźwigania odpowiedzialności za swoje, nieraz
mało odpowiedzialne czyny. Ale tej ceny warte jest Królestwo BoŜe,
tej ceny warta jest wieczność pod pełną miłości władzą Chrystusa
Króla.

NASZ RÓśANIEC

47/2009

„RóŜaniec jest naboŜeństwem, które przez Błogosławioną Matkę
prowadzi nas do Jezusa. To On jest celem tych długich i powtarzanych wezwań do Maryji”

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Zapraszam na naboŜeństwo
nieszporów z aktem poświęcenia Chrystusowi Królowi rodzaju ludzkiego o godz.
17:15.
Zbiórka na chrześcijan prześladowanych wyniosła 948,00 zł. Bóg zapłać!

Paweł VI

W następną niedzielę przypada I niedziela Adwentu. Podczas naboŜeństwa nieszporów odbędzie się poświęcenie wieńców adwentowych, świec, opłatków i ksiąŜeczek
Droga do nieba dla kandydatów do I Komunii św.

Nasza „Rodzina RóŜańcowa” istnieje juŜ od 1954 roku, to juŜ 55 lat. ZałoŜycielką była
pani Maria Walaschek. Na początku było 5 róŜ po 15 osób. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II,
w roku RóŜańca Świętego uzupełnił tajemnice, Tajemnicami Światła, kaŜda „RóŜa” została
powiększona do 20 osób. Obecnie mamy 12 RóŜ, w tym jedna męską. Jednak ludzie umierają
i zaczyna brakować osób. Prosiłam parę osób o wstąpienie, ale niestety odmówiły, a przecieŜ
nasze „zadanie” to tylko codzienna modlitwa jednej dziesiątki RóŜańca, która łącząc się w
całość ma swoją siłę i moc. Niektórzy myślą, Ŝe powtarzanie tych samych słów nie ma sensu,
a czy jeŜeli dziecko zwraca się do swojej Matki, czy Ojca, dziękując, prosząc, czy po prostu
rozmawiając, teŜ nie ma sensu??? Tak teŜ jest i z naszą modlitwą. A modlić się moŜna wszędzie: w drodze do pracy, z pracy, w pociągu, autobusie, jadąc na rowerze, będąc na spacerze.
Wystarczy chwila wyciszenia. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się odwaŜnych.
Zgłaszać się moŜna pod numerami telefonu: Marii Kruk (774620326) oraz Katarzyny Budnik
(774611730).
Nie bójmy się Tej modlitwy, bo modląc się dziesiątkę róŜańca św. z Rodziną RóŜańcową,
modlisz się cały róŜaniec.

W następną niedzielę Niedziela Dobrej KsiąŜki. Tradycyjnie w przedsionku kościoła moŜna kupić dobrą ksiąŜkę jako upominek mikołajkowy i gwiazdkowy oraz kalendarz parafialny. O godz. 15:00 zapraszamy do salki na program przygotowany
przez dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.
Parafialny Zespół Caritas zaprasza na kawę, ciasto i pierniki! Zapraszamy!

„Maryja przekazuje swoim dzieciom zarówno ich krzyŜe, jak i łaskę cierpliwego,
a nawet pogodnego ich znoszenia. Tak więc krzyŜe, które ona kładzie na barki swoich
dzieci, są raczej pełne słodyczy aniŜeli zaprawione goryczą”.
Św. Ludwig

W następną niedzielę po Mszach św. będą sprzedawane równieŜ dekoracje adwentowe i świąteczne wykonane przez uczniów klasy II szkoły podstawowej i ich rodziców!

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

W dniu 24 listopada 2009 od godz. 1600 do 1900 w siedzibie DFK na boisku, będzie
moŜliwość skorzystania z bezpłatnego badania słuchu. Ilość ograniczona.
Zapisy pod numerem tel. (077) 4611032.

Co mówi Pismo Święte o namaszczeniu chorych?
Święty Jakub Apostoł mówi: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary
będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.
Co jest celem namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych ma na celu przyniesienie specjalnej łaski dla chrześcijanina, który będąc chorym lub starym, nie moŜe liczyć na własne siły.
Kiedy powinno się przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych winno się przyjąć wtedy, gdy Ŝycie wiernego jest powaŜnie zagroŜone z powodu choroby lub starości.
Ile razy moŜna przyjmować sakrament namaszczenia chorych?
W przypadku kaŜdej cięŜkiej choroby chrześcijanin moŜe przyjąć święte namaszczenie,
jak równieŜ wówczas, gdy po jego przyjęciu choroba się nasila.

Uczestnicy wycieczki do Zakopanego! Pierniki pieczemy z 1kg mąki, pakujemy do
woreczków po 30 dkg i przynosimy do Kościoła w dniu 28 listopada (sobota) od
godz. 17-ej. SprzedaŜ pierników odbędzie się po Mszach Św. w pierwszą niedzielę
adwentu. Dochód przeznaczony będzie na działalność Parafialnego Zespołu Caritas.
Bóg zapłać.

Serdeczne podziękowania składamy panom: Andrzejowi Szydłowskiemu za wymalowanie zakrystii ministranckiej; Grzegorzowi Grabowskiemu za wywiezienie liści
oraz Mieczysławowi śyła za zakup, przywiezienie i pocięcie drewna na opał. Bóg
zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny i Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Wilhelmowi Skornia, Tadeuszowi Lewandowskiemu i p. Georgowi Spallek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krzywej: Renatę Puzik i Jadwigę
Szampera oraz z ul. Prostej: Łucję Badura i Joannę Badura. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

