Porządek NaboŜeństw
od 24.10. do 31.10.2010 r.
Niedziela 24.10. XXX zwykła, kiermasz
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte der Rosenkranzkönigin als Bitte um Gottes
Segen in den Familien Rathmann u. Burda
9:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi

10:00

1. Za Ŝyjących i ++ budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni
2.W dobrodziejów naszego kościoła i probostwa
3. Za + ks. Huberta Mańczyk z ok. ur., syna Pawła Mańczyk, ojca Zygfryda oraz
brata Adama śak

17:00

NaboŜeństwo róŜańcowe (w intencji i ofiarodawców kościoła)

18:00

Za + ojca Carla Brockhuis, ++ dziadków Władysławę i Władysława, dziadka Józefa
Skopek oraz ++ z pokr.

Poniedziałek 25.10.
17:15

NaboŜeństwo róŜańcowe

18:00

Za + Gintra Strzodka (od sąsiadów)

Wtorek 26.10.
17:15

NaboŜeństwo róŜańcowe

18:00

Do Op. BoŜej przez wst. MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie dla córki Ireny Wieczorek z ok. 18 r. ur.

Środa 27.10.
17:00
Przez wst. MB RóŜańcowej do OP. B. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie w rodzinie oraz o radość wieczną dla + męŜa (Msza św. szkolna)
17:45

NaboŜeństwo róŜańcowe

Czwartek 28.10. śś. Szymona i Judy Tadeusza, ap., św.
17:15

NaboŜeństwo róŜańcowe

18:00

Za + ciotkę Annę Ziaja w r. śm., ++ rodziców Jana i Gertrudę Wojsa, Emanuela
i Gertrudę Lebioda, Annę Wiora, wujka Jana oraz za ++ z rodzin Wojsa, Lebioda
i Ziaja

Piątek 29.10.
17:15

NaboŜeństwo róŜańcowe

18:00

Za + brata Gintra Strzodka w m-c po śm. (Msza św. młodzieŜowa)

Sobota 30.10.
8:00
……………………………………………...
17:15

NaboŜeństwo rózańcowe

18:00

Za + męŜa i ojca Alfreda Walaszek, w r. śm., ++ rodziców oraz za ++ z pokr.

Niedziela 31.10. XXXI zwykła, misyjna
7:30
Für + Anastazja Steinert (von Nachbarn)
9:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi

10:00

1. W intencji misji
2. Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla córki Magdaleny z ok. ur. oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie

17:00

NaboŜeństwo róŜańcowe (w intencji misji)

18:00

Do Miłosierdzia BoŜego dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
43(883) 24.10.2010 – 31.10.2010

Jak miłe są przybytki Twoje Panie

Cz w świątyni Bóg jest bardziej obecny
niŜ gdzie indziej?
Bóg jest duchem, nie ma więc ograniczeń
fizycznych. Stwierdzenie, Ŝe Bóg mieszka tu czy tam, jest prawdziwe jedynie
w przenośnym znaczeniu. Kościół jest
uprzywilejowanym
miejscem
Boga
ze względu na częste znaki miłosierdzia,
które się w nim dokonują; tutaj dokonuje
się zbawienie. Tutaj sprawowane są sakramenty, tutaj głoszone jest Słowo
BoŜe, tutaj bierze początek chrześcijańska miłość.
Kościół mówi teŜ o obecności Boga w liturgii. Jej znakami są słowo, zgromadzenie wiernych, kapłan, znaki sakramentalne. Współczesne świątynie katolickie słuŜą takŜe przechowywaniu Najświętszego Sakramentu. Nie jest on jednak rozbudowanym tronem dla
Eucharystii. To jest raczej miejsce gdzie wspólnota parafialna odnajduje siebie i rozpoznając Boga - Miłość, jest w Niego wsłuchana, celebruje tę Miłość i jest przez Niego posłana, aby przez dobre
uczynki „czynić miłość”. W tym znaczeniu kościół jest domem
zbawienia. Tutaj wspólnota parafialna „czuje się u siebie”. Dzisiaj
w szczególny sposób dziękujemy Bogu za ten dom, nasz kościół,
„gdzie jesteśmy u siebie”, jesteśmy z naszym Bogiem, Którego celebrujemy i przez Którego jesteśmy posłani jako Jego umiłowane
dzieci

43/2010

Był sobie mnich, który prowadził pogodne i spokojne Ŝycie. Miał tylko jedno
zmartwienie: bał się wieczności. Wybrani w Raju śpiewają chwałę Bogu, tak jak to robią mnisi. Ale co innego robić to przez jakiś czas, a co innego przez całą wieczność! Co
za nuda musi przyjść po kilku milionach lat na szczęśliwców przebywających w obecności Boga...
Pewnego wiosennego dnia mnich wyszedł, aby swoim zwyczajem pospacerować
w lesie, który otaczał klasztor. Powietrze było świeŜe i lekkie, przesycone zapachem
traw
i kwiatów.
Mnich westchnął, myśląc o swoim problemie. Nad jego głową zaczął śpiewać słowik. Śpiew był tak czysty i melodyjny, Ŝe mnich zasłuchał się i zapomniał o swoich
myślach. Nigdy w Ŝyciu nie słyszał czegoś tak pięknego. Przez chwilę słuchał w zachwycie.
Potem pomyślał, Ŝe czas powracać do wspólnoty na modlitwy popołudniowe i pośpieszył ku klasztorowi. Otworzył mu brat furtian, którego nie znał. Przeszedł jeden,
potem drugi, potem kolejny mnich, ale on ich nigdy nie widział.
– Czego sobie brat Ŝyczy? – zapytał furtian.
Mnich z lekka zdenerwowany powiedział, Ŝe chce jedynie wejść, aby się nie spóźnić. Furtian nie rozumiał.
Mnich zaprotestował i stanowczo poprosił o spotkanie z ojcem przeorem. Lecz
takŜe przeorem okazał się ktoś nieznajomy.
Biedny mnich wystraszył się. Jąkając się, wyjaśnił, Ŝe wyszedł z klasztoru na krótką przechadzkę i zatrzymał się na chwilę, aby posłuchać śpiewu słowika. A potem pośpieszył do klasztoru, aby zdąŜyć na modlitwę popołudniową. Przeor słuchał go w milczeniu.
– Sto lat temu – rzekł w końcu – jeden mnich z tego opactwa o tej porze roku
i w tych godzinach wyszedł z klasztoru. Nie po-wrócił i nikt go więcej nie widział.
Wtedy mnich zrozumiał, Ŝe Bóg go wysłuchał. JeŜeli bowiem sto lat zdało mu się
jedną chwilą, gdy był w ekstazie, w którą wprowadził go śpiew słowika, to wieczność
nie będzie niczym innym jak chwilką ekstazą w Bogu.

Dzisiaj obchodzimy XXX niedzielę zwykłą, nasz parafialny kiermasz
(dzień szczególnej wdzięczności za nasz kościół, za jego budowniczych
i ofiarodawców).
Zapraszam na nab. róŜańcowe w int. budowniczych i ofiarodawców
naszego kościoła o godz. 17:00
Kaznodzieją kiermaszowym jest ks. infułat Konrad Kołodziej.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na zakup pieca do klasztoru. Bóg
zapłać!
Zapraszamy na nab. róŜańcowe.
Niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
Następna niedziela będzie obchodzona w naszej parafii jako niedziela
misyjna. Kazania wygłosi o. Jan Pawłowski SVD. Kolekta tej niedzieli będzie przeznaczona na misje. Bóg zapłać!
Okazja do spowiedzi św. przed ur. Wszystkich Świętych:
Sobota: 7:30 – 12:00 i 15:00 - 19:00
Niedziela: 1/2 godz. przed kaŜdą Eucharystią
Ofiary tegorocznej powodzi potrzebują: meble kuchenne, meble pokojowe, sprzęt AGD.
Kontakt pod numerami: 504 721 340 oraz 512 193 953

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Serdeczne podziękowania składamy p. Manfredowi Jańcik za materiał
i wykonanie sufitu w kapliczce św. Józefa. Bóg zapłać!

Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga albo prośbą o odpowiednie dobra skierowaną do Niego.

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do Nieba
oraz świece,

Czy Bóg wzywa nas do modlitwy?
Bóg niestrudzenie wzywa wszystkie osoby do pełnego tajemnicy spotkania z Nim.
Modlitwa towarzyszy całej historii zbawienia jako wzajemne przyzywanie, które dokonuje się między Bogiem a człowiekiem.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p.Jerzemu
Golec, p. Pawłowi Zuber składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!

Jakie – według nauczania Jezusa – powinny być cechy modlitwy?
W swej nauce Jezus zaleca uczniom, by modlili się z czystym sercem, Ŝywą i wytrwałą wiarą i z synowskim oddaniem. Wzywa ich do czujności i zaprasza do kierowania ich próśb do Boga w Jego imieniu. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw do Niego skierowanych.

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marię Ziaja,
Gizelę Tarara, ElŜbietę Lebioda, Reginę Przybyła. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

