Porządek NaboŜeństw
od 06.12. do 13.12.2009 r.
Niedziela 06.12. II Adwentu
7:30
Für einen + Priester (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
Za + męŜa Franciszka Maniera, syna Henryka, ++ rodziców, siostry, szwagrów,
teściów oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 07.12. św. AmbroŜego, bpa i dra K., wsp.
17:00
Za + męŜa Jana w r. śm., ++ teściów Barbarę i Stanisława, rodziców Wiktorię
i Karola, 2 braci, 2 siostry, bratową, szwagra, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu
cierpiące (roraty)
Wtorek 08.12. Niepokalane Poczęcie NMP, ur.
8:00
Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie aus Kolonowskie
16:00
Za + ojca Wilhelma Szaton w r. śm., + matkę Adelajdę oraz ++ z pokr. Szaton
i Czok
18:00
Za + męŜa i ojca Wilhelma oraz za ++ rodziców i rodzeństwo
Środa 09.12.
17:00
Za + ojca Wiktora, ++ rodziców ElŜbietę i Gerharda oraz ++ z pokr. (Msza św.
szkolna i roraty)
Czwartek 10.12.
17:00
Za ++ rodziców Łucję i Antoniego Sowicz, teściów Marię i Franciszka Swoboda, męŜa Henryka, dziadków oraz + z pokr. (roraty)
Piątek 11.12.
17:00
Za ++ Huberta, Marię, Emilię i dusze w czyśćcu cierpiące (Msza. św. młodzieŜowa i roraty)
Sobota 12.12.
8:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, dary Ducha św. oraz zdrowie dla
syna Mateusza z ok. 18 r. ur.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę z ok. ur., ojca Teodora, brata Piotra oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 13.12. III Adwentu (Gaudete)
7:30
Um die ewige Ruhe für die + Mutter zum Geburtstag, + Bruder u. Schwiegervater
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ 2 matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, teściów, szwagierkę ElŜbietę
oraz ++ z pokr.
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
……………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieŜki dla Niego”
Tak o Janie Chrzcicielu mówił
prorok Izajasz. Tych samych słów
moglibyśmy dziś uŜyć mówiąc o Kościele, 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 traktuję powaŜnie 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 naszego Ŝycia. Kolejny raz słyszymy Janowe wołanie: „prostujcie ścieŜki Waszego Ŝycia”.
Kolejny raz „uwiera” nas ono, przypominając prawdę o konieczności rewizji naszego Ŝycia. Czy kolejny raz przejdziemy obok niego obojętnie? Albo podejmiemy trud prostowania swojego Ŝycia ze świadomością, Ŝe Pan kiedyś przyjdzie,
nie w słodkim boŜonarodzeniowym obrazku, ale przyjdzie
w dniu ostatnim i „rozliczy mnie z mojego zarządu…”.

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby dzieci były szanowane i kochane i nigdy nie stawały się ofiarami rozlicznych form wyzysku
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby w BoŜe Narodzenie narody ziemi uznały w Słowie Wcielonym światłość
oświecającą kaŜdego człowieka, a kraje otwarły drzwi Chrystusowi, Zbawicielowi
Świata
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
O błogosławione owoce misji parafialnych
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
06.12. RóŜa 5 p. Elfryda Fleger
13.12. RóŜa 6 p. Maria Baron
20.12. RóŜa 7 p. Hildegarda Klabisch
25.12. RóŜa 8 p. Mathilde Schnabel
26.12. RóŜa 9 p. MariaKruk
27.12. RóŜa 10 p. Rosilda Pawlik
01.01. RóŜa 11 p. Krystyna Swoboda
03.01. RóŜa 12 p. Manfred Ullmann

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czy istnieją róŜne formy uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa?
Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Takie uczestnictwo nazywane jest „wspólnym kapłaństwem
wiernych”. Na bazie tego kapłaństwa, a zarazem w celu słuŜenia mu, istnieje inne
uczestnictwo w posłannictwie Chrystusa, a mianowicie kapłaństwo posługi, wypływające z sakramentu święceń. Istotą kapłaństwa posługi jest słuŜyć w imieniu
i w zastępstwie (in persona) Chrystusa – który jest Głową – we wspólnocie wierzących.
Dlaczego kapłaństwo posługi róŜni się od kapłaństwa wiernych?
Kapłaństwo posługi zasadniczo róŜni się od wspólnego kapłaństwa wiernych,
poniewaŜ to pierwsze daje świętą władzę i moc potrzebną dla słuŜenia wiernym.
Wyświęceni kapłani słuŜą ludowi BoŜemu przez nauczanie (munus docenti), kult
Boga prawdziwego (munus liturgicum) i pasterską opiekę (munus regendi).
Czy istnieje hierarchia słuŜby kapłańskiej?
Od samego początku przekazane i praktykowane kapłaństwo miało trzystopniową strukturę, składającą się z biskupów, prezbiterów i diakonów.
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Dzisiaj obchodzimy II niedzielę Adwentu. Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe o godz. 17:15.
Kolekta przeznaczona jest dzisiaj na WSD i Kurię Biskupią, a przed kościołem
zbiórka do puszek na pomoc dla Kościołów Wschodnich. Bóg zapłać!
Adwent jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to czas świąteczny! Dlatego
nie naleŜy od początku adwentu ozdabiać domów dekoracjami boŜonarodzeniowymi. Zachęca się do wysiłku duchowego przez uczestnictwo w roratach i zachowaniu
trzeźwości. Pielęgnujmy nasze zwyczaje adwentowe (modlitwa przy zapalonej
świecy na wieńcu adwentowym).
We wtorek obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Zarząd śywego RóŜańca zaprasza przełoŜone RóŜ RóŜańcowych na spotkanie
w środę (9 grudnia) po Mszy św.
Parafialny Caritas składa gorące podziękowanie wszystkim paniom, które z okazji
Dnia Dobrej KsiąŜki piekły i sprzedawały pierniki, ciasta, kartki świąteczne oraz
inne rzeczy oraz za wszelką inną pomoc. Dochód ze sprzedaŜy zasili konto naszego
Caritas. BÓG zapłać!
Biblioteka Parafialna dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania
Niedzieli Dobrej KsiąŜki. Szczególnie dziękujemy przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej oraz wychowawcom za przygotowany program artystyczny.
Biblioteka Parafialna prosi jednocześnie swoich czytelników o zwrot
przeczytanych ksiąŜek i zaprasza do korzystania ze swych zbiorów!
Serdeczne podziękowania składamy panom Andrzejowi Cieśla i Henrykowi Drzyzga za instalację światła w garaŜu. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny i Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Gertrudzie Świerc,
p. Wilhelmowi Luczyk, p. Herbertowi Lindner i p. Tadeuszowi Osińskiemu składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Prostej: Gizelę Nocoń, i Kazimierę Fuchs oraz z ul. Kolejowej: GraŜynę Trzasko i Wiolettę Meinel. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

