Porządek Nabożeństw
od 02.10. do 09.10.2011 r.
Niedziela 02.10 XXVII zwykła
7:30
Für + Mutter Maria zum 20. Todestag, + Vater Antoni, Ehemann Józef, seine
Eltern, Schwester Hildegarda, ihren Ehemann u. alle ++ aus der Familie
9:30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10:00
Do Bożej Op. przez wstaw. NMP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błog. w rodzinie oraz za + ojca + babcię i ++ z rodziny.
15.00
Nabożeństwo różańcowe z udzielanym sakr. chrztu
18:00
Za + brata Jerzego Wodarczyk, + ojca Jerzego Wodarczyk, szwagra Józefa
Lenzke,++ z pokrew. Wodarczyk, Strancich
Poniedziałek 03.10.
17.15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Do Chrystusa Dobrego Pasterza. przez wstaw. NMP z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę łaski siły i zdrowie w int. ks. Piotra z ok. urodzin
Wtorek 04.10. św. Franciszka, wsp.
09:00
W intencji chorych i seniorów.
17.15
Nabożeństwo różańcowe
Środa 05.10. św. Faustyny, wsp.
17:00
Za +Gintra Strzodka I r. śmierci
17.45
Nabożeństwo różańcowe.
Czwartek 06.10.
17.00
Nabożeństwo różańcowe i Godzina Święta
18:00
Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich ++ rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa oraz
++ z pokrew.
Piątek 07.10. NMP Różańcowej, wsp.
7.00
W pewnej int.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + Annę Romańczuk –.zam. od VI róży różańcowej
Sobota 08.10.
8:00
Za + Jerzego Wałaszek - zam. od sąsiadów
17:15
18:00

Nabożeństwo różańcowe
Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą
opiekę z ok. 50 r. ślubu o bł. Boże w rodzinach dzieci.

Niedziela 09.10 XXVIII zwykła
7:30
Anlässlich der des I. Hochzeitstages von Anna u. Waldemar Pyka, ++ Eltern: Bogusław Kruk u. Adelajda u. Ernest Pyka, Bruder, Großeltern u. Verwandte aus der
Familie Pyka, Kruk, Bosek u. Smieskol
9:30
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10:00
………………………………………………
17.15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + Michała Chrapkiewicza - zam. od kuzynki Grażyny z rodziną.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Tydzień Miłosierdzia
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna się 67. Tydzień Miłosierdzia,
przeżywany pod hasłem tożsamym z programem obecnego roku
duszpasterskiego: „Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”.
Czas ten może stanowić okazję do szczególnego umocnienia
naszej więzi z Bogiem poprzez pochylenie się nad potrzebami
bliźniego, realizację dzieła inspirowanego „wyobraźnią miłosierdzia”, o którą usilnie prosił bł. Jan Paweł II. Nie brakuje
serc wrażliwych i hojnych dłoni – doświadczaliśmy tego niejednokrotnie w sytuacjach, gdy konieczna była natychmiastowa
pomoc bliźnim, dotkniętym różnego rodzaju nieszczęściami.
Obok biedy nie przechodzimy obojętnie. I za to pragniemy
wyrazić dziś naszym Parafianom szczerą wdzięczność.
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się
23 lutego 1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim
zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas - największej obecnie
pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce - podjęto
decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną
światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie
światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Celem Tygodnia Miłosierdzia obecnie jest przede wszystkim formacja budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody
są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego
na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są
zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
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Dom
... trzy litery, a mówią wszystko; trzy litery, które kluczem są do świata wspomnień o przeszłości i marzeń o przyszłości. Dom to szuflada pełna czarnobiałych zdjęć z dzieciństwa, najpiękniejszych chwil zatrzymanych na wieczność. To Mama delikatna, a tak silna duchem, promieniująca spokojem
i ciepłem, uciszająca każdą burzę, czuwająca nad naszym życiem jak dobry
Anioł Stróż. To Tata zabiegany, zmęczony, ale zawsze gotowy wysłuchać,
przytulić, któremu można usiąść na kolana i usłyszeć, jak bardzo nas kocha,
jak dumny jest z każdego osiągnięcia, z choćby najmniejszego zwycięstwa
nad sobą. I gromadka dzieci, dla których mogło zabraknąć pieniędzy na
modne ciuchy i wyśnione zabawki, ale nie miłości, zrozumienia, poczucia
bezpieczeństwa, wspólnie spędzonego czasu, rozmów po świt, od których
rozgrzewa się nawet telefoniczna słuchawka, a na sercu robi się lżej i cały
świat wydaje się taki prosty. To przykład miłości, której nie złamało cierpienie, której nie zniszczyły materialne troski. Miłości, którą pachną ściany;
miłości w której leczę się z życiowych stresów, która daje mi siłę i pokazuje
właściwą Drogę trudną i ciernistą, ale Jedyną. Miłości, którą przykładam jak
plaster na stłuczenia duszy. Miłości, której mogę być pewna, jak niczego na
świecie, na którą wcale nie muszę zasłużyć idealnym zachowaniem i ciągłymi
sukcesami; która osładza gorycz porażki i pomaga się podnieść. Daje siłę do
walki z prozą życia i do pozostania wiernym Bogu i wartościom, których
świat nie rozumie. Nie stawia wymagań jaka mam być i co osiągnąć, lecz
każde moje szczęście jest jej szczęściem. To chwile wytchnienia na które
tygodniami tęsknie czekam, by moje skrzydła mogły znowu sobie przypomnieć, jak się lata. To miejsce do którego chce się wracać, do którego trzeba
wracać, by zaczerpnąć tego, co dla duszy jest jak powietrze. Bo niczego nie
trzeba ukrywać, można być całkowicie sobą, wyjść z ram, w które wtłacza
mnie szarość codzienności. To port, do którego wraca się z utęsknieniem,
którym można załatać dziury w żaglach. To nie tylko miejsce to także atmosfera; to drzwi zawsze otwarte dla zbłąkanych dusz, dla tych których życie nie
głaskało, którzy się pogubili i nie wiedzą dokąd iść. To Różańce wspólnie
szeptane, gdy na klęczkach zawierza się sprawy, na które człowiek nic już
poradzić nie może. I te łzy, których nikt nie musi się wstydzić. To świadomość, że kogokolwiek ze sobą w te cztery ściany wprowadzę dostanie tyle
serca, jakby był znany zawsze i wyczekiwany. To niezłomna pewność, ze nie
jestem sama, kiedy świat zdaje się walić na głowę. To morska latarnia, dzięki
której odzyskuje właściwy kierunek. To wreszcie wielkie pragnienie, by to
ciepło nieść dalej; by znaleźć człowieka, w którym serce znajdzie odpoczynek
dla którego te trzy litery znaczą to samo i który wyczyta je z moich oczu, o
nic nie będzie pytał. To marzenia, na których jak na skrzydłach lecę
w przyszłość. Cztery ściany ogrzane śmiechem dzieci, w których mieści się
cała miłość

Bóg zapłać za modlitwy zanoszone w intencji naszej parafii i za wszelkie ofiary. Bóg
zapałać za wszystkie wykonane prace.
Dzisiaj obchodzimy XXVII niedzielę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na cele kurii
i seminarium. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00. Dziś początek Tygodnia Miłosierdzia.
W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.
W piątek o 18.00 Msza św. dla młodzieży.
Okazja do spowiedzi dla dzieci w środę od 15.30 do 17.00. Dla młodzieży w piątek od
16.00 do 17.10. Dla dorosłych pół godziny przed Nabożeństwem różańcowym. We
wtorek od 8.00 do 9.00.
W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci przygotowujących się do I komunii
i spotkań młodzieży gimnazjalnej. Zapraszam do udziału w Nabożeństwa różańcowych
i przystąpienia do sakramentu pokuty.
We wtorek o godz. 9.00 Msza św. w int. chorych i seniorów. Po Mszy św. spotkanie
w salce parafialnej. Do dyspozycji będzie bus.
I czwartek miesiąca. Godzina Święta i nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00
I piątek miesiąca oraz wsp. MB Różańcowej. Odwiedziny chorych w domu z komunią
św. w piątek od godz. 8.00. Przed Nabożeństwem różańcowym poświęcenie i wręczenie
różańców dzieciom przygotowującym się do I komunii św.
W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek na
Fundację Nowego Tysiąclecia, wspierającą dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Kolekta
na potrzeby parafii.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Bonk i p. Ginterowi
Bernais składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Ewę Żyłka, Joannę
Balon, Justynę Szymocha i Kornelię Ganschinietz Bóg zapłać!
Kancelaria czynna po Mszach św. oprócz niedziel, świąt i sobót. W kancelarii do nabycia
różańce oraz kalendarze na 2012 rok.
Bóg zapłać ks. Wolfgangowi za pomoc duszpasterską w naszej parafii.
Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

