Porządek NaboŜeństw
od 31.10. do 07.11.2010 r.
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

Poniedziałek 01.11. Wszystkich Świętych, ur.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum 5. Todestag ++ seine Eltern, Bruder
Schwägerin, ++ Eltern Rosa u. Franz Smieskol u. für alle ++ in den Familien Kruk,
Smieskol, Obst u. Klimas
10:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian
14:00

Nieszpory w int. zmarłych z procesją na cmentarz

Wtorek 02.11. Wszystkich Wiernych Zmarłych, wsp.
9:00
……………………………………..(Deutsch)
17:15

RóŜaniec z zaleckami

18:00

Za ++ zalecanych z procesją na cmentarz

Środa 03.11. św. Marcina de Porres, zak., wsp.
17:15

RóŜaniec z zaleckami

18:00

……………………………………………….

Czwartek 04.11. św. Karola Boromeusza, bpa, wsp.
17:00

Godzina Święta z róŜańcem za zalecanych

18:00

Za + męŜa i ojca Karola Pawlik z ok. ur. oraz za ++ z rodzin Pawlik i Gawlik

Piątek 05.11. I miesiąca
7:00
Für ++ Eltern Schultz u. Ludwig, 3 Brüder, Schwägerin, Schwager u. für alle ++ aus
der Verwandtschaft beiderseits
17:15

RóŜaniec za zalecanych

18:00

Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc, ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, Franciszkę
i Jana Świerc, + szwagra Alfreda Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegard, jej syna
Piotra Czioska, ciotkę Franciszkę, wujka Wincentego Schneider oraz dusze
w czyśćcu cierp.

Sobota 06.11. I miesiąca
8:00
Za + brat Gerharda Schatton w I r. śm.
17:00

RóŜaniec za zalecanych

18:00

Do Op. B. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w pewnej int.

Niedziela 07.11. XXXII zwykła
7:30
Für ++ Mietglieder aus der Rosenkarnzfamilie
9:30

Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi

10:00

Do NajwyŜszego Kapłana z podz. i z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla ks. proboszcza
z ok. ur. oraz za ++ jego rodziców

17:00

RóŜaniec za zalecanych

18:00

Za + syna Pawła Mańczyk oraz za ++ z pokr. Mańczyk i śak

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
44(884) 31.10.2010 – 07.17.2010

Dziś, w Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, mamy wyjątkową okazję do refleksji nad odnowieniem naszego zaangaŜowania w głoszenie
Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego. Ta doroczna okoliczność, której towarzyszy motto: „Świadectwo miłości i komunii” zachęca
nas – ustami Ojca Świętego Benedykta XVI
- do głębszego przeŜywania spotkań liturgicznych i katechetycznych, charytatywnych
i kulturalnych, abyśmy mogli zakosztować
daru obecności Jezusa Chrystusa, uformować się w Jego szkole
i coraz bardziej świadomie Ŝyć w zjednoczeniu z Nim, Nauczycielem i Panem.
Odpowiedzialność za misje wyraŜa się przede wszystkim
w modlitwie, ta zaś jest moŜliwa zawsze i wszędzie niezaleŜnie
od tego, gdzie realizujmy swoje Ŝyciowe powołanie. Przykłady
świętych patronów misji, zwłaszcza św. Teresy od Dzieciątka
Jezus są znakiem, Ŝe modlitwa jest zwyczajnym sposobem misyjnego zaangaŜowania. Z kolei ofiary duchowe i materialne są
praktycznym sprawdzianem, Ŝe nasze zaangaŜowanie zmierza
we właściwym kierunku.
Niech nasza modlitwa i ofiara będą dzisiaj takŜe sposobem
wyraŜenia uznania misjonarzom i misjonarkom, którzy świadczą, często własnym Ŝyciem, o zbliŜającym się Królestwie BoŜym w najbardziej odległych i trudnych miejscach. Niech «Bóg,
który miłuje radosnego dawcę» (por. 2 Kor 9,7), da im duchowy
zapał i głęboką radość.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby ofiary narkomanii i wszystkich innych form uzaleŜnienia, przy
wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, znalazły w mocy Boga Zbawiciela
siłę potrzebną do radykalnej odmiany Ŝycia
.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej dalej prowadziły misję kontynentalną, której inicjatorami są tamtejsi biskupi, wiąŜąc ją z powszechnym
zadaniem misyjnym ludu BoŜego.

W listopadzie modlitwie róŜańcowej przewodniczą:
01. 11. 2010
RóŜa 09 p. Maria Kruk
07. 11. 2010
RóŜa 10 p. Rosilda Pawlik
14. 11. 2010
RóŜa 11 p. Krystyna Swoboda
21. 11. 2010
RóŜa 12 p. Manfred Ullmann
28. 11. 2010
RóŜa 01 p. Teresa Obst

Dzisiaj obchodzimy XXXI niedzielę - Niedzielę Misyjną.
Zapraszam na naboŜeństwo róŜańcowe w intencji misji.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje. Bóg zapłać!
Dziękujemy o. Janowi Pawłowskiemu SVD za przyjęcie zaproszenia do naszej parafii i za jego posługę kapłańską.
Kolekta ostatniej niedzieli wyniosła 3.149 zł i 1,7€. Bóg zapłać!

W poniedziałek obchodzimy Ur. Wszystkich Świętych. Zapraszam na nieszpory za zmarłych z procesją na cmentarz oraz poświęcenie figury św. Józefa
o godz. 14:00.
We wtorek Wspomnienie Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Wierni,
którzy nawiedzą kościół lub cmentarz mogą zyskać odpust za zmarłych. MoŜna go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, aŜ do 08 listopada.
Warunki uzyskania odpustu: modlitwa Ojcze Nasz, Wierzę…, dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przystąpienie do s. pokuty i przyjęcie komunii św.
Zapraszam na róŜaniec za zmarłych zalecanych
W czwartek Godzina Święta o godz. 17:00. Zapraszamy!
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00

+Modlę się, bo pamiętam+
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pamięci o zmarłych.
Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. NajwaŜniejszą formą pamięci jest jednak modlitwa. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk
naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. KaŜde imię to osobna
historia, niepowtarzalny ludzki los. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich Ŝycie, za
dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy dla nich o dar nieba. My teŜ będziemy kiedyś potrzebowali takiej modlitwy.

+
Najbardziej wartościową modlitwą za zmarłych jest Msza św. „Ofiara eucharystyczna
jest takŜe składana za wiernych zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju Chrystusa”
(Katechizm Kościoła Katolickiego).
Czy w minionym roku, z racji rocznicy śmierci lub urodzin, była odprawiona Msza św.
za Twoich bliskich?

+
„Modlimy się za wszystkich, którzy odeszli przed nami. Wierzymy, Ŝe wielką korzyść odniosą dusze, za które modlimy się, podczas gdy na ołtarzu jest obecna święta i wzniosła
ofiara… Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy juŜ zasnęli, nawet jeśli byli
grzesznikami… przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze grzechy; dzięki Niemu
Bóg, Przyjaciel Ludzi, okazuje się łaskawy dla nich i dla nas”.
św. Cyryl Jerozolimski

Serdeczne podziękowania składamy p. Franciszkowi Machnik i Henrykowi
Drzyzga za prace przy kapliczce św. Józefa, p. Jerzemu Lorek za naprawienie
termy w zakrystii, p. Henrykowi Schatton za naprawę mikrofonów, p. Herbertowi Pawlik za pracę przy piecu pod kościołem oraz za wykonanie poręczy,
p. Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek i gniazdek, p Danielowi Macioł
i p. Łukaszowi Kulig za wyczyszczenie rozety w kościele, p. Janowi Wałaszek
i p. Michałowi Wałaszek za wywóz liści, paniom za zrobienie porządku na rabatkach przed kościołem, panom za wymalowanie sieni na probostwie, młodzieŜy za usunięcie liści z placu kościelnego. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do Nieba.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Edmundowi
Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Monikę Jastrzębską,
Adelajdę Wacławczyk, Joannę Konieczko, Anitę Wągrocką. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

