Porządek Nabożeństw
od 30.09. do 07.10.2012 r.
Niedziela 30.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Als Dank für erhaltene Gnaden u. mit der Bitte um Gottes Segen u. Gesundheit in der Familie
anlässlich des 25. Hochzeitstages von Lidia u. Waldemar
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę z ok. 18 r. urodzin
15:00 chrzest: Adam Dominik Rathmann
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca Franciszka z ok. 90 r. urodzin ++ teściów Elżbietę i Reinholda ++ pokr.
Poniedziałek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dr. wsp.
7:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę zdrowie dla Krzysztofa i Danuty z ok.
5 r. ślubu
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie
z ok. 90 r. urodzin oraz za + męża Michała

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą...

I Piątek 05.10. św. Faustyny, dz. wsp.
7:00 Für alle Kranken aus unsere Pfargemeinde
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 1. Za + brata Alfreda Świerc - zam. od siostry
2. Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Wojsa w r. śmierci, Emanuela i Gertrudę Lebioda, ciocię
Marię, wujka Jana, ++ szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta,
++ z rodzin Lebioda, Wojsa, Ziaja
19:00 ……………………………………………( Msza św. młodzieżowa)

Słowa dzisiejszej Ewangelii to zaskakująca kropla Bożej mądrości. Radykalizm
Chrystusowych słów z jednej strony przeraża,
z drugiej wyraźnie sugeruje, że Chrystusowi
chodzi o coś bardzo cennego, o skarb, którym
jest prawdziwe szczęście człowieka, przekraczające granice doczesności i sięgające nieba. Chce
nas uchronić od dramatu, jakim jest grzech,
a jednocześnie przestrzec, byśmy sami upadając, innych nie próbowali prowadzić drogą
prowadzącą ku zatraceniu. Być powodem do
grzechu to nauczyć kogoś grzeszyć, nauczyć
czynić zło. Oby Ci, którzy mają dziś wpływ na drugich: rodzice, wychowawcy, przewodnicy, autorytety ludzi młodych pamiętali o tej radykalnej
przestrodze Chrystusa. Jest ona również skierowana do każdego z nas,
byśmy potrafili krytycznie oceniać system wychowawczy współczesnego
świata, który kreuje człowieka sukcesu, często niestety tylko sukcesu
materialnego; byśmy sami stawali się na co dzień świadkami i wychowawcami dobra i miłości wobec innych.
Niech posłuży temu rozpoczynający się miesiąc październik, który
staje się okazją do modlitewnej krucjaty różańcowej dla wyproszenia łaski
nawrócenia dla gorszycieli, łaski wiernego wypełniania życiowego powołania dla rodziców i wychowawców, wreszcie łaski wytrwania w walce ze
naszą słabością i grzechem.
Życzmy sobie, by październikowe rozważanie różańcowych tajemnic życia Jezusa i Maryi pogłębiło Nasze świadectwo wiary wobec świata
i przybliżyło Nas do szczęścia, do wspaniałych rzeczy, których „ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało”.

I Sobota 06.10.
8:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę Macioł, teściów Rocha i Rozalię Sylla, siostrę Urszulę,
matkę chrzestną Marię ++ z pokr. z obu stron
—–—————————————–——————————————–————–
17:00 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za ++ Julię i Józefa, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa, Bernarda +pokr.

SENTENCJA TYGODNIA: Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński: Różaniec
jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych
duchów w Kościele; jest modlitwą teologów, doktorów, myślicieli i świętych. Jest niewątpliwie modlitwą Maryjną, ale równocześnie jak najbardziej
Chrystusową”.

Wtorek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
11:00 pogrzeb Gorg Klepczyński
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsza
opiekę i zdrowie z ok. 75 r. urodzin Urszuli Zuber oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
Środa 03.10.
17:00 Za + ojca oraz o bł. Boże i zdrowie dla mamy
17:30 Nabożeństwo różańcowe
I Czwartek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
16:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie dla
Jadwigi Bonk z ok. 80 r. urodzin oraz w int. całej rodziny
17:00 Godzina święta i nabożeństwo różańcowe
18:00 1. Za ++ brata Jerzego Włodarczyk, ojca Jerzego, szwagra Józefa Lencke, ++ pokr.
2. Za + Ryszarda Czok - zam. od sąsiadów

40/2012

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy
zaangażowania w dzieło ewangelizacji.
—–————————————–————————————–—————
We październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą
modlitwie różańcowej:
07.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann
14.10. Róża 1 p. Teresa Obst
21.10. Róża 2 p. Anna Bock
21.10. Róża 3 p. Inga Muc
—–————————————–————————————–—————
Z naszej parafii dwóch mężczyzn wstąpiło do Bractwa św. Józefa. Ksiądz
biskup ordynariusz, nadal zachęca i zaprasza mężczyzn po 18 roku życia, do zapisywania się do Bractwa. Szczegóły i deklaracje można otrzymać w kancelarii .
—–—————————————–———————————–—————
W imieniu sióstr, PRD i swoim Bóg zapłać za składane ofiary na remont
dachu klasztoru. Parę słów o tym remoncie. Przepraszam, tych, dla których prace
postępują za wolno. Przepraszam tych, którzy myśleli, że będzie inaczej wykonany.
Przepraszam, że za mało stronę finansową remontu poruszam. Remont dachu klasztoru jest zakończeniem wielkich remontów dachów, przeprowadzonych przez
ks. Joachima i wszystkich parafian. Remonty te były możliwe dzięki życzliwości
i ofiarności WAS parafian. Teraz zestawienie finansowe remontu dachu klasztoru
(na dzień 25.09.2012 roku):
dotychczasowy koszt materiałów: 63.280 zł. (w całości zapłacony z Waszych
ofiar)
zdjęcie eternitu z dachu klasztoru i budynku gospodarczego:13.370 zł. Zgodnie
z umową zawartą w dniu 23.04.2012r. pomiędzy p. Burmistrzem i parafią
10.000 zł. pokrywa UMiG (z zakresu ochrony środowiska). 3.370 zł. pokryła
parafia (z składanych ofiar). Po opłaceniu wszystkich powyższych kosztów
(63.280+3.370=66.650zł.). Na koncie parafii środków przeznaczonych na
remont jest 41.953 zł. Jeśli podaję sumę w gazetkach parafialnych która jest na
remont, to zawsze podaję łączną sumę, wpłat, ale i wydatków np. za materiał.
Jeśli wydatków było więcej niż wpłat w danym okresie, to podana suma wpłat
jest niższa niż ta która była podana np. dwa tygodnie wcześniej. Szczegółowe
rozliczenie zostanie podane po zakończeniu prac, opłaceniu robocizny i dokupionych materiałów. Za każdą składaną ofiarę, ciągle potrzebną, na ten cel Bóg zapłać!
Stan kasy parafialnej (nie licząc remontu dachu) na dzień 25.09.2012 roku wynosi
18.796 zł. (w tym fundusz cmentarny 5.970 zł.)

Niedziela 07.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für die Lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + matkę Stefanię z ok. 100 r. urodzin, + ojca Boesława w r. śmierci, teściów
Agnieszkę i Józefa oraz ++ z tych rodzin i dusze w czyśćcu
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za + Michała Chrapkiewicz w 1 r. śmierci
—–—————————————–——————————————–—————
Dzisiaj niedziela to XXVI zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na cele parafii. Nieszpory
o 17:15.
—–—————————————–——————————————–—————
W poniedziałek pierwsze Nabożeństwo różańcowe o godz. 17:15. Podczas nabożeństwa
błogosławieństwo nowych różańców i wręczenie ich kandydatom do I komunii św.
—–—————————————–——————————————–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. Różaniec.
—–—————————————–——————————————–—————
I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. i różaniec.
—————————–——————————————–——————–————
I piątek miesiąca. O 7:00 Msza św. w int. chorych z modlitwą do NSPJ. Od 8:00 odwiedziny
chorych z komunią św. na wszystkich ulicach. Od 16:00 okazja do spowiedzi św. O 18:30
nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, na miesiąc październik. O 19:00 Msza
św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. Kandydaci do Bierzmowania złożą po Mszy św.
swoją deklarację.
—–—————————————–——————————————–—————
I sobota miesiąca o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 9:00 spotkanie kandydatów na ministrantów.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXVII zwykła w roku liturgicznym. Kolekta na kurię i seminarium.
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać za każde dobro, życzliwość, modlitwy i wykonane prace dla naszej parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę o godz. 4:30 wyjazd do Zakopanego.
W sobotę pielgrzymka Róż różańcowych do Winowa, wyjazd o 8:45.
—–—————————————–——————————————–—————
W kancelarii można nabywać różne kalendarze na 2013 rok oraz różańce
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz Mały Gość
—–—————————————–——————————————–—————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Weronika Szłapa, zam. Kolonowskie i Grzegorz
Pałek, zam. Staniszcze Małe (zap. II).
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janinie Lenart, p. Urszuli Zuber,
p. Jadwidze Bonk oraz p. Janowi Kluba składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Monikę Jastrzembską, Adelajdę
Wacławczyk, Irenę Czupała i Joannę Konieczko. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Maryja zaprasza w miesiącu październiku na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE !

