Porządek Nabożeństw
od 21.10.2012 do 28.10.2012 r.
Niedziela 21.10. XXIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Leon Rokita - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O bł. Boże, opiekę MB, łaski i zdrowie dla ks. Joachima Pohl w pracy misyjnej z ok. 60 urodzin
15:00 chrzest: Oliwer Krzysztof Czupała
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę, matkę Hildegardę, ojca Gerharda, brata Andrzeja oraz ++ pokr.
Poniedziałek 22.10. bł. Jana Pawła II, pap., wsp
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, rodzeństwo, bratowe, szwagierki, szwagrów, ++ z rodzin Dykta i Zuber, ++ dziadków i dusze opuszczone
Wtorek 23.10.
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za + ojca Stanisława z ok. urodzin, ++ matkę Zofię, siostrę Magdalenę, męża Józefa oraz ++
pokr.
Środa 24.10.
17:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok.
70 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach synów
17:30 Nabożeństwo różańcowe
Czwartek 25.10.
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za + + rodziców Konrada i Agnieszkę, siostrę Magdalenę oraz ++ z pokr. z obu stron
Piątek 26.10.
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Różańcowej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie w rodzinie Jana Wałaszek oraz w int. syna Michała i w pewnej int. o zdrowie
Sobota 27.10. św. Jana Kantego, pr. wsp.
8:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kacpra Tomala w r. urodzin i śmierci, ++ syna Piotra, Waleskę i Franciszka Czupała, ich + syna Reinholda oraz ++ pokr.
—————————–—————————
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów i szwagra oraz ++ pokr. oraz dusze opuszczone
Niedziela 28.10. XXX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Regina Kosytorz - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. wszystkich parafian o owocne przeżycie Roku Wiary
17:15 Nabożeństwo różańcowe
18:00 W int. rocznego dziecka Franciszka Tomasza Czoka o bł. Boże i opiekę Anioła Stróża

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

43(986) 21.10.2012 – 28.10.2012
Lecz kto by między Wami chciał stać się wielki,
niech będzie sługą Waszym.
Pogoń za karierą i pragnienie dominacji oraz znaczenia wpisuje się w życie współczesnego, przedsiębiorczego człowieka. Pokora zaś w katalogu cnót
jawi się jako nieatrakcyjna i mało pożądana. Komu
jednak nie obojętne życie duchowe, właściwie zrozumie słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Nie
są one bynajmniej zachętą do poniżania siebie albo
gardzenia swoją godnością. Wprost przeciwnie….
Znając swoją wartość, szanując swoje zdolności
i talenty jesteśmy wezwani do wykorzystania ich
w służbie drugiemu człowiekowi. Dzisiejsza niedziela, zwana Światowym Dniem Misyjnym, rozpoczyna w kościele Tydzień Misyjny. Zazwyczaj
z podziwem kierujemy nasze myśli ku tym, którzy
w duchu miłości i służby bliźniemu oddali się pracy misyjnej, głosząc Ewangelię
na odległych kontynentach. Również nasza diecezja może poszczycić się powołaniami misyjnymi kapłanów, którzy podejmują gorliwą posługę na niemal wszystkich kontynentach świata. Ponieważ jednak cały Kościół, który tworzymy, z natury
jest misyjny, jako Jego członkowie winniśmy przyjąć na siebie obowiązek wspierania dzieła misyjnego. Niech więc nie zabraknie w tym tygodniu naszych modlitw
w intencji misji i misjonarzy, zwłaszcza wywodzących się z naszej diecezji, niech
nie zabraknie też gestów materialnej pomocy tym, którzy nieraz bardzo skromnymi
środkami uwijają się w winnicy Pańskiej. Wpiszmy to swoje zaangażowanie
w pełną pokory postawę miłości i służby wobec Boga, żyjącego w sercach ludzi,
zwłaszcza słabych i potrzebujących. Dzieło misyjne to także wszelkie zaangażowanie w głoszenie Chrystusa w swoim środowisku, czyli w rodzinie, w szkole, na
uczelni i w pracy, słowem, gestem a przede wszystkim świadectwem życia z wiary.
Mając to na względzie, wszystkim Drogim Parafianom życzę gorliwości misyjnej
na każdy dzień oraz umocnienia przekonania, iż dzieło misyjne dokonuje się także
dzięki nam i pośród nas.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Maria Vianney: Szatan przychodzi tylko
wtedy, kiedy tracimy obecność Boga, bo dobrze wie, że w przeciwnym razie nic by
nie zyskał.
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Pani:
Pracowałem w fabryce papieru. Pracowała też Pani. Nigdy się nie uśmiechała. Po latach dowiedziałem się, że jej jedyna, strasznie ambitna córka,
zachorowała. Nie potrafiła udźwignąć kłopotów jakie jej życie niosło. Otóż
ta Pani miała pewną właściwość: uwielbiała czytać. Prawdopodobnie nikt
nie zdaje sobie sprawy, jaką radość sprawiała jej praca w małej, niedogrzanej budce, często po nocach - ale jednak w pobliżu taśmociągu, na którym
znaleźć można było prawdziwe skarby. Książki nie tylko zdarzały się
w paczkach makulatury - czasem trafiały tam całe biblioteki. I ta malutka
Pani na początku każdej szychty szukała sobie "lektury na dziś", siadała
przy swoim rozpadającym się biurku i czytała. Ale czytała niezwykle: każdą przeczytaną stronę... wyrywała z książki i wrzucała do kartonu obok
biurka. A na koniec szychty kartonik wraz z zawartością wracał na taśmociąg. To historia również o drugim życiu każdej rzeczy. Ale też historia
o tym, że najbardziej banalne czynności można wykonać w najbardziej niebanalny sposób. I jeszcze, że tak naprawdę nie wiemy, jakie tajemnice
skrywają mijani przez nas ludzie.
———————————–——
Uśmiechnij się:
W trakcie wzruszającego kazania, parafianie rozpłakali się. Ksiądz proboszcz zauważył jednak osobę, która wysłuchała całości homilii z kamienną twarzą. Dlaczego, synu nie płaczesz? Bo ja jestem z innej parafii.
Gratuluję! mówi ksiądz do rodziców. Dziecko mężnie zniosło chrzest. To
nie przypadek, mówi z dumą ojciec. Cały poprzedni tydzień trenowaliśmy
polewając je konewką.
Dyrektor do swojej sekretarki, która pisze jednym palcem z mozołem odszukując właściwy przycisk na klawiaturze. Według jakiej metody uczyła
się pani pisać? Według metody biblijnej - „Szukajcie a znajdziecie”.
Babciu, czy to ty mówiłaś, że według Pisma Świętego za zło należy odpłacać dobrem? - pyta mały Kazio. Tak dziecko. To daj mi na kino 20 złotych,
bo przed chwilą stłukłem ci okulary.
Kowalski, znowu spóźniłeś się do szkoły! To przez to, że mój tatuś miał
dzisiaj ślub. Jak to? Przecież dwa dni temu powiedziałeś to samo. No tak,
bo mój tatuś jest kościelnym.

Dzisiaj XXIX niedziela zwykła w roku liturgicznym. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Po każdej Mszy św. przedstawiciele PRD zbierają na cele misji ks. Joachima
ofiarę, która zostanie przesłana do Peru. Bóg zapłać! Dziś liczenie wiernych w naszych kościołach. O 17:15 Różaniec.
—–—————————————–——————————————–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. Różaniec. O 16:00 spotkanie kandydatów do I komunii św.
—–—————————————–——————————————–—————
W piątek po Mszy wieczornej spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów na ministrantów. O 9:30 spotkanie ministrantów.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXX zwykła w roku liturgicznym. Kiermasz. Na sumie rozpoczęcie Roku Wiary w naszej parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać: za składane ofiary materialne, za obecność na nabożeństwach różańcowych. Paniom za prace porządkowe przy klombach kwiatowych i przy MB fatimskiej.
—–—————————————–——————————————–———
Bóg zapłać za ofiary składane na remont dachu klasztoru. Z przeprowadzonej zbiórki
złomu złożona ofiara wyniosła 4.760 zł.
—–—————————————–——————————————–———
Ofiara złożona na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 1.350,66 zł. Bóg
zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Z tyłu kościoła można nabywać różne kalendarze na 2013 rok. Są też kartki na wypominki.
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość (7 zł, dodatkiem płyta ”Oskar i pani Róża”)
—–—————————————–——————————————–—————
Nasza Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o 10:00. Zapraszamy!
—–—————————————–——————————————–—————
Można zapisywać intencje mszalne na 2013 rok, w środę od 18:00 do 18:30 oraz
w czwartek od 18:30 do 19:00. Zapraszam szczególnie zamawiających jubileusze:
urodzin, roczki, małżeńskie oraz rocznice śmierci.
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Rudolfowi Puzik, p. Gertrudzie Wichula, p. Gertrudzie Nowak i p. Karolowi Ziaja, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Renatę Czupała, Marzenę
Morcinek, Kornelię Nadzielską i Irenę Dudarewicz. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Maryja zaprasza w miesiącu październiku na NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE!

