Porządek NaboŜeństw
od 26.09. do 03.10.2010 r.
Niedziela 26.09. XXVI zwykła
7:30
Für + Karol Kandziora (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Józefa w 2 r. śm. oraz ++ z pokr. z obu stron
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
Za Ŝyjących i ++ w rodzinie Schatton - Czaja oraz ++ z pokr. Gansiniec, Bugdol
i Jędrzejewski
Poniedziałek 27.09. św. Wincentego a Paulo, prezb., wsp.
6:45
Za + brata Karola Kandziora w m-c po śm.
Wtorek 28.09. św. Wacława, m., wsp.
11:00
Msza św. pogrzebowa śp. Gintra Strzodka
18:00
Za + matkę Karolinę Radimerską, ojca Fryderyka, ciotkę Marię, 3 braci: Ernesta,
Józefa i Alfreda, męŜa Pawła Smandzich, teściową Gertrudę oraz ++ z pokr.
Środa 29.09. śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, św.
17:00
Za + ojca Tadeusza Szydłowskiego oraz ++ z rodzin Szydłowski i Obst (Msza
św. szkolna)
Czwartek 30.09. św. Hieronima, prezb. i dr K., wsp.
18:00
Za + Ŝonę i matkę Annę Świerczok w 2 r. śm. oraz wszystkich ++ z pokr.
Piątek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dr K., wsp.
7:00
…………………………….. (Deutsch)
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 02.10. śś. Aniołów StróŜów, wsp.
8:00
Za ++ Alicję i Franciszka Binkowskich oraz ++ z pokr.
12:00
Do Op. BoŜej i Królowej RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą, zdrowie i BoŜe bł. z ok. 50 r. ślubu pp. Małgorzaty i Jerzego
Świerc
17:00
18:00

NaboŜeństwo I sobót miesiąca
Za + męŜa i ojca Alojzego Janiczek oraz ++ z pokr.

Niedziela 03.10. XXVII zwykła
7:30
Für ++ Eltern Maria u. Józef, Schwiegereltern Franciszka u. Franciszek, Schwester Helena, 5 Schwäger, Neffen Krzysztof u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Do Anioła StróŜa w int. rocznego dziecka Igora Romańczuk oraz o bł. BoŜe
w rodzinie Romańczuk
15:00
NaboŜeństwo róŜańcowe z udzielaniem sakr. chrztu
18:00
W r. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę BoŜą
w rodzinach: Jędrzejewski, Schatton, Bogdoł, Szaton oraz za ++ z pokr. z obu
stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
39(879) 26.09.2010 – 03.10.2010
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
śyjemy w kręgu kulturowym, który często nazywany jest cywilizacja
komercyjną. G. Ritzer w swojej ksiąŜce „Magiczny świat konsumpcji”
wskazuje, Ŝe konsumpcjonizm jest pewnym stylem Ŝycia. Na jego kształt
wpływają „świątynie konsumpcjonizmu”, wszystkie wielkie super i hipermarkety, parki rozrywki, kasyna gry i wiele inny miejsc, gdzie oferowane są dla klienta liczne towary. Na jego kształt wpływają środki pozwalające konsumować, karty kredytowe, kredytowe oferty banków itd.
Na jego kształt wpływa takŜe mentalność tych, których nazywamy konsumentami, o których mówi się: „Klient nasz Pan”. Dzięki temu mogą czuć
się waŜni, przecieŜ wszystko jest dla nich: promocje, wyprzedaŜe, bogate
oferty.
Do takiego człowieka przemawia Jezus,
opowiadając mu przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Ten ostatni jest człowiekiem sukcesu,
moŜe sobie pozwolić na nieograniczoną konsumpcję. Ma takŜe liczne towarzystwo współkonsumentów. Łazarz natomiast jest człowiekiem, któremu się nie powiodła, nie dość, Ŝe
nie ma środków do Ŝycia, to na dodatek jest
chory i bez przyjaciół. Kto chciałby z nim dzielić jego nieszczęście? Czeka jedynie na to, Ŝe
coś spadnie ze stołu bogacza. W konsekwencji
po śmierci Łazarz idzie do nieba, bogacz do
piekła. Taka jest konsekwencja ich Ŝycia.
Co Jezus mówi tym, którzy w niego wierzą? On nie namawia do tego, Ŝeby stać się Łazarzem XXI w., czyli bez środków do Ŝycia i przyjaciół. On wskazuje na sposób uŜywania dóbr tego świata i na sposób budowania poczucia własnej wartości. JeŜeli poczucie własnej wartości budujemy na tym co posiadamy, to zamykamy się w świecie własnego egoizmu, który wprawdzie jest na początku przyjemny, to jednak jest to początek piekła…

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii moŜna doświadczać harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, Ŝe zadanie głoszenia Chrystusa stanowi
konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości

39/2010
Dzisiaj obchodzimy XXVI niedzielę zwykłą.
Zapraszam na nieszpory o godz.17:15.
Kolekta na opał do kościoła i klasztoru wyniosła: 3.528 zł i 2,50 €. Bóg zapłać!
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest budowę nowych kościołów w diecezji, a przed kościołem do puszek jałmuŜna postna z całego roku.
W środę zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 17:00
Spowiedź św.: w czwartek od godz. 16:00 dzieci; piątek od godz. 16:00 młodzieŜ
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00
W piątek pierwsze naboŜeństwo róŜańcowe. Udziela się odpustu zupełnego kaŜdego
dnia pod zwykłymi warunkami, wiernym, którzy odmawiają róŜaniec w kościele, w kaplicy lub w rodzinie.
W piątek zapraszamy Mszę św. młodzieŜową o godz 18:00.

W tym tygodniu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą
modlitwie róŜańcowej:
03.10.
RóŜa 4 - p. Hildegarda Czupała
10.10.
RóŜa 5 - p. Rosilda Pawlik
17.10
RóŜa 6 - p. Maria Baron
24.10.
RóŜa 7 - p. Hildegarda Klabisch
31.10
RóŜa 8 - p. Mathilde Schnabel

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co to jest obmowa?
Obmowa polega na wyjawieniu bez obiektywnej potrzeby
wad i braków bliźniego osobom, które ich nie znają.
Co to jest oszczerstwo?
Oszczerstwo jest to stwierdzenie sprzeczne z prawdą, które
szkodzi reputacji bliźniego.
Co to jest lekkomyślny osąd?
Lekkomyślny osąd to uznanie bliźniego winnym na podstawie niedostatecznych dowodów.

W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna
CARITAS organizuje w najbliŜszą sobotę (02.10.) wyjazd do Trzebnicy. Zapisy w zakrystii do poniedziałku rana (27.09.)!
S. Adalberta zaprasza dziewczynki ze szkoły podstawowej na scholę w poniedziałki
o godz. 16:30, a z gimnazjum w środy o godz. 18:00 (co druga środa przed Mszą św. młodzieŜową)
Parafialny Zespół CARITAS informuje, Ŝe w środę (29.09.) będzie wydawana Ŝywność
w godz. 9:00-12:00.
Serdeczne podziękowania składamy panom: Mieczysławowi śyła i Janowi Kluba za
naprawę zawieszenia dzwonu w kaplicy cmentarnej; Franciszkowi Machnik za połoŜenie
kostki przy schodach; Henrykowi Drzyzga za rozładunek miału; Grzegorzowi Grabowskiemu za transport miału. Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Aneta Szmyt z Kolonowskiego
i Marc Brockhuis z AV Cuijk (zap. II)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do Nieba, świece, kalendarze
oo. oblatów (4 zł) i kalendarze rolnicze (20 zł)
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jerzemu Pocześniok
i p. Teresie Jarzombek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. śeromskiego: Irenę Spałek, Małgorzatę
Bakanowicz, ElŜbietę Lepieciło i Małgorzatę Konieczko. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

