Porządek Nabożeństw
od 16.10. do 23.10.2011 r.
Niedziela 16.10. XXIX zwykła, św. Jadwigi uroczystość
7:30
Für + Ehemann, Vater u. Opa Klaus Gepert anlässlich seines Geburtstages, ++ Eltern
Maria u. Józef, Schwester Edyta, Schwager Rudolf, ++ Eltern Łucja u. Franciszek,
3 Bruder u. ++ aus der Verwandschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. Siostry Adalberty karmelitanki Dzieciątka Jezus z ok. 25-lecia życia zakonnego.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Do Op. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą, zdr. Dla męża Eryka z ok. ur. oraz o bł. Boże w rodzinie
i rodzinach dzieci.
Poniedziałek 17.10. św. Ignacego bp. Męczennika, wsp.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + żonę i matkę Jadwigę w dniu ur., ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię
i Pawła oraz ++ z pokrew.
Wtorek 18.10. św. Łukasza, ewangelisty, święto
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + Michała Chrapkiewicza, miesiąc po śmierci
Środa 19.10.
17:00
Za ++ rodziców Jana Gertrudę Wojsa w r. śmierci, Gertrudę i Emanuela Lebioda,
+ ciocię Marię Ziaja w r. śmierci, wujka Jana, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrew.
Wojsa, Ziaja i Lebioda.
17:40
Nabożeństwo różańcowe
Czwartek 20.10. św. Jana Kantego, wsp.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za ++ rodziców Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, ++ rodzeństwo, bratowe,
szwagierki, szwagrów z rodzin Dykta, Zuber, ++ matki chrzestne Brygidę i Elżbietę
Zuber oraz ++ dziadków
Piątek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, bp. wsp.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + męża i ojca Joachima w 4 r. śmierci oraz ++ z pokrew. z obu stron
Sobota 22.10.
8:00
Za + Michała Chrapkiewicza - zam. od sąsiadów
17:15
18:00

Nabożeństwo różańcowe
Za + brata Huberta

Niedziela 23.10. XXX zwykła
7:30
…………………………………….. (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Bożego Miłosierdzia za + panią Ozimek z ul. Opolskiej - zam. od kobiet z Busa.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Do Op. Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za wszelkie łaski, z prośbą
o dalszą opiekę Bożą, zdrowie z ok. 50 r. urodzin oraz o bł. Boże w małżeństwie córki

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.
Ewangelia dzisiejszej niedzieli oraz kontekst ubiegłotygodniowych
wyborów parlamentarnych sugeruje podjęcie refleksji nad ważnym tematu
wzajemnej zależności Kościoła i polityki. Nieraz słyszymy a czasem sami
podnosimy zarzut, że Kościół „miesza” się do polityki, a nie powinien.
Więc jak być powinno?
Przede wszystkim Kościół to nie tylko księża, ale ogół wiernych. Jeśli
ktoś mówiąc, że Kościół nie powinien zajmować się polityką, ma na myśli
cały Kościół, to zabrania działalności politycznej ponad 90 proc. Polaków.
Tylu przynajmniej deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego.
Jeśli ktoś mówi, że Kościół wtrąca się do polityki, zazwyczaj ma na
myśli duchowieństwo. Sęk w tym, że duchowni w pewnych sytuacjach nie
tylko mają do tego prawo, ale wręcz obowiązek. Staje się to jasne, gdy
poznamy katolicką definicję polityki. Według niej, polityka to rozumna
troska o dobro wspólne. A więc o poszanowanie godności osoby ludzkiej,
zapewnienie jej podstawowych i niezbywalnych praw, w tym prawa do
postępowania według „słusznej normy własnego sumienia” i praktykowania wiary.
Kościół jest apolityczny. Ale ta apolityczność nie oznacza, że zachowuje
postawę neutralną wobec wszystkich przepisów prawa, propozycji ustrojowych czy programów politycznych. Duchowni nie należą do partii
politycznych ani nie wchodzą w skład rządu, bo zabrania im tego prawo
kanoniczne. Kościół jednak, dbając o dobro wspólne, a przede wszystkim
kierując się celami ewangelizacyjnymi, musi wypowiadać się w sprawach,
które dotyczą poszanowania godności człowieka. Nie można więc wymagać od Kościoła, by milczał, gdy uchwala się prawo do aborcji czy eutanazji, gdy pozostawia się biednych samym sobie, gdy łamie się prawo do
praktykowania wiary, gdy narusza się godność rodziny itd. Jeżeli Kościół
nie będzie się wypowiadał w sprawach politycznych, narazi się na kolejny
zarzut, że nie angażuje się na rzecz wspólnego dobra. I tu koło się zamyka.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W archidiecezji katowickiej od 2 lutego 2011 do
2 lutego 2012 trwa Rok Życia Konsekrowanego. Ogłaszając ten rok, abp Damian Zimoń w swoim liście
stwierdził, że klimat do rozwoju żeńskich jest
w społeczeństwie coraz trudniejszy. Skutkiem jest
wyraźny spadek powołań zakonnych, zamykanie
domów , obawy o przyszłość wielu sióstr i zgromadzeń. Zwrócił uwagę, że choć na kobiety w habitach
spoglądamy, często z podziwem, to własnej córki, wnuczki czy koleżanki
w takowym stroju nie chcemy widzieć. Życie konsekrowane to życie według
błogosławieństw. To życie znajduje się w samym sercu Kościoła. Dlatego abp
Zimoń prosił o większą modlitwę w tej intencji. Odkryjmy na nowo wartość
i znaczenie stanu konsekrowanego we wspólnocie Kościoła. Patronką tego roku
ogłosił bł. Marię Luizę Merkert elżbietankę z Nysy.
Żeńskie instytuty życia konsekrowanego prowadzą na terenie
Polski: 19 sanktuariów, 80 domów rekolekcyjnych, 371 przedszkoli,
80 świetlic, 21 szkół podstawowych, 60 gimnazjów, 30 domów samotnej matki,
52 domy dziecka i domy opieki, 19 placówek dla dorosłych upośledzonych
umysłowo, 96 analogicznych dla dzieci, 106 placówek dla starszych i chronicznie chorych, 1 hospicjum, 6 przechodni, 2 szpitale, 10 schronisk, 25 kuchni dla
ubogich. W Polsce jest 151 żeńskich instytutów życia konsekrowanego.
Obecnie jest 25 tyś. sióstr zakonnych w zgromadzeniach czynnych, kontemplacyjnych i na misjach.
Co to znaczy być zakonnicą? To znaczy żyć czystością, posłuszeństwem
i ubóstwem. To radykalne chrześcijaństwo, którego często brakuje nam wszystkim w życiu codziennym.
Niech dzień dzisiejszy, będzie naszą wdzięcznością i modlitwą w intencji sióstr
karmelitanek od Dzieciątka Jezus. W naszej wspólnocie parafialnej modlą się
i pracują 4 siostry: s. Cyryla, s. Mirosława, s. Adelberta,
s. Debora.
.

42/2011
Dzisiaj obchodzimy XXIX niedzielę zwykłą. Uroczystość św. Jadwigi, głównej patronki Śląska
i rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. Msza św. o godz. 10:00 w int. Siostry Adalberty, naszej
katechetki z ok. 25 lecia życia zakonnego. Dziś o godz. 15:00 w salce Rodzina Różańcowa zaprasza swoich członków na spotkanie. Zapraszamy wszystkie przełożone Róż. Nabożeństwo różańcowe o godz. 17:15. Kolekta na cele parafii. Dar ołtarza ofiarowany podczas Mszy św. o godz.
10:00 przeznaczony zostaje na potrzeby naszych sióstr karmelitanek. W dniu dzisiejszym w kościołach naszego kraju, odbywa się tradycyjne liczenie wiernych uczestniczących w Mszy św.
oraz przystępujących do komunii św.
We wtorek święto św. Łukasza, patrona pracowników Służby Zdrowia.
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
W piątek o 16:30 spotkanie dzieci III klasy. O godz. 18:00 Msza św. dla młodzieży. Po Mszy
św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Kolekta na cele misji. Będzie można
zabrać kartki na wypominki.
W ubiegłą niedzielę na dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia zebrano 1.273 zł 20 gr oraz 2 euro.
Bóg zapłać za ofiarność!
W sobotę o godz. 9:30 spotkania ministrantów, szkoła podstawowa. O godz. 10:00 spotkanie
kandydatów na ministrantów.
Zbiórka na remont dachu klasztoru na dzień 12.10.2011
liczba deklaracji: 212
kwota zadeklarowana: 63232,18 zł
gotówka wpłacona na dzień 30.09.2011: 42962,18 zł
Bóg zapłać
Sprawa remontu dachu jest aktualna. Wkrótce poinformuję w kościele, o planach tego remontu.
++ Zmarła parafianka śp. Danuta Adamów. Pogrzeb odbył się poza naszą parafią.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. ++
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
Dzisiejsza jubilatka s. Adalberta pochodzi z Gliwic. Na placówkach była w Łodzi, Czernej, Wolbromiu, Sosnowcu, Imielinie, Wrocławiu, Kolonowskiem. Dziękujemy za każdą modlitwę, za
pracę katechetyczną oraz posługę przy parafii. Życzymy Bożego błogosławieństwa, wstawiennictwa świętych patronów, opieki Matki Bożej, wytrwałości, radości i świętości!
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Krystynie Konieczko, p. Joannie
Glueck i p. Helenie Maniera składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Ks. Czerwionki: Renatę Mesjasz, Marię
Mańczyk, Małgorzatę Ulman i Irenę Kościelny. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie bieżące
prace przy naszej świątyni, dla naszej parafii. Szczególnie za jesienne porządki i prace przy
grabieniu liści oraz za naprawę pieca C.O. na plebanii.
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

