Porządek Nabożeństw
od 28.10.2012 do 04.11.2012 r.
Niedziela 28.10. XXX zwykła, Kiermasz
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 Czok o bł. Boże i opiekę Anioła Stróża
Poniedziałek 29.10.
12:00
Msza i ślub: Weronika Szłapa i Grzegorz Pałek
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00
Za + Marię Ziaja w r. śmierci, ++ rodziców Gertrudę i Jana Wojsa, Emanuela, Gertrudę Lebioda, dziadków Ziaja
oraz ++ z pokr. Ziaja, Wojsa
Wtorek 30.10.
17:15
Nabożeństwo różańcowe
18:00 1. Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Bożą opiekę dla męża
Krzysztofa Zajonc
2. O wieczny odpoczynek w domu Ojca za + Wernera Mohr
Środa 31.10.
17:00
1. Za ++ rodziców Karola i Agnieszkę, brata Helmuta, teściów Franciszkę i Pawła, ich córkę Brygidę i jej męża Jana
2. Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie w rodzinie i w rodzinach
dzieci
17:30
Nabożeństwo różańcowe
Czwartek 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
7:00
Różaniec
7:30
1. Za ++ męża i ojca Bogusława Kruk w 7 r. śmierci, jego rodziców, brata, bratową, rodziców Różę i Franza
Smieskol, dziadków i krewnych z rodzin Kruk, Smieskol, Obst, Klimas, Jendryka, Pyka
2. Za + męża i ojca Joachima Garcorz w 1 r. śmierci
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
1. W int. wszystkich ofiarodawców, pomagających przy remoncie dachu klasztoru
2. Za żyjących i ++ członków Klubu Seniora
14:00
Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz
Piątek 02.11. Wszystkich wiernych zmarłych, wsp.
8:00
Für+ Onkel Alojz zum Todestag u. + seine Ehefrau Romana
17:15
Różaniec za ++ zalecanych
18:00
Za wszystkich zmarłych zalecanych
Sobota 03.11.
8:00
1. Za + + męża i ojca Alfreda w r. śmierci, rodziców Marię i Józefa, Jadwigę i Franciszka, brata Georga i ++ pokr.
2. Za + Reginę Kosytorz 30 dzień po śmierci
—————————–—————————
17:15
Różaniec za ++ zalecanych
18:00
Do Bożej Op. za wst. św. Huberta za żyjących i ++ myśliwych i leśników z koła łowieckiego „Leśnik” oraz ich
rodziny
Niedziela 04.11. XXXI zwykła
7:00
Różaniec
7:30
Für + Ehemann u. Vater Gerhard Świerc, ++ Eltern Wiktoria Jan Nieslony, Schwiegereltern Franciszka i Jan Świerc,
Kusine Hildegarde, Sohn Piotr, Tante Franciszka, Onkel, Für die Seelen deine Hilfe benötigen
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Za ++ męża i ojca Karola Pawlik w r. urodzin, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego,
++ z rodzin Pawllik i Gawlik
17:15
Różaniec za ++ zalecanych
18:00
Za + brata Piotra, jego rodziców i teściów.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rok Wiary:
W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, ilekroć wezmą udział w przynajmniej trzech momentach Misji św. albo
trzech spotkaniach o dokumentach Soboru Watykańskiego II, czy też Katechizmie. Inną okazją będzie udanie się w pielgrzymce do którejś z bazylik papieskich, katedry czy miejsca wyznaczonego przez biskupa. Ponadto w dniach
specjalnie wyznaczonych przez biskupa można otrzymać odpust w wyznaczonym miejscu sakralnym. O miejscach i dniach uzyskania odpustu można przeczytać w gablotce, wchodząc do kościoła z prawej stronie.
Znakami Roku Wiary, w kościele i naszych rodzinach, niech będą:
Pismo św. Katechizm, Różaniec, Adoracja Najświętszego Sakramentu, lektura książki lub czasopisma religijnego. Ważnym momentem będzie peregrynacja relikwii bł.
Karoliny w dniach 16 - 19 listopada. Będzie też zaproszenie do podjęcia pielgrzymowania. Do
tematu wiary będą nawiązywały tegoroczne Roraty. Przez cały okres przeżywania tego czasu,
będzie w naszym kościele podczas nabożeństw, zapalone światło Roku Wiary.
1 listopada Kościół uroczyście wspomina wszystkich świętych, znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - jak czasem błędnie się
ją nazywa - Świętem Zmarłych. W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż
bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Niektóre
imiona i życiorysy świętych są znane, gdyż zostali oni oficjalnie ogłoszeni takimi przez
Kościół. I tak jak w ciągu roku mamy uroczystości ku czci poszczególnych świętych czy
błogosławionych, tak w tym dniu czcimy na raz wszystkich, którzy już osiągnęli wieczne
szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Dzień Wszystkich Świętych przypomina także nam,
żyjącym, prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od
konkretnej drogi życia, którą kroczy, jest powołany do świętości.
2 listopada natomiast obchodzimy Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tego dnia w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają
w czyśćcu.
Choć Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego,
razem jednak te dni przypominają nam prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych
w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów
Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych.
SENTENCJA TYGODNIA: Św. o. Pio: Trudno jest zostać świętym. To trudne ale możliwe.
Droga doskonałości jest długa, jak długie jest życie każdego człowieka. Pocieszeniem jest
odpoczynek w czasie drogi; ale skoro tylko nabierzemy sił, trzeba pilnie się podnieść i znowu
podjąć bieg.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo
wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.
—–—————————————–——————————————–—————
W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej:
01.11. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
04.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger
16.11. Róża 6 p. Maria Baron
18.11. Róża 7 p. Hildegarda Czupała
25.11. Róża 8 p. Gizela Zajonc
—–—————————————–——————————————–—————
Nasz parafialny cmentarz
Cmentarz jest miejscem świętym. Przez poświęcenie oraz przez szacunek dla
Tych którzy tam spoczywają. Cmentarz jest miejscem szczególnym w każdej miejscowości. Świadczy o żyjących, w danym pokoleniu. Każdy jest odpowiedzialny za porządek i czystość. Na cmentarzu zachowajmy powagę. O czystość i porządek między
grobami i przy grobach dbają opiekujący się danym grobem. Śmieci wyrzucajmy tylko
do pojemników. Przy postawieniu nowego pomnika, opiekujący się grobem, są odpowiedzialni do wywozu starych części pomnika. Gospodarzem naszego cmentarza jest
pan Roman Sottopietra (tel.4611256, 502514961). Z Nim ustalamy miejsce pochówku,
opłatę za wykopanie grobu, likwidację pomnika. Utrzymanie cmentarza związane jest
z kosztami. Dlatego w imieniu swoim, PRD i każdego, któremu wygląd cmentarza leży
na sercu prosimy o uczciwe uiszczanie opłat. Obowiązują następujące opłaty:
od każdego nowo stawianego pomnika 10% wartości.
za rezerwację miejsca na cmentarzu, na okres 20 lat: od grobu pojedynczego 100
zł, od grobu podwójnego 150 zł. (opłata 100 zł na 20 lat, jest to: 5 zł na rok, 42 gr.
na miesiąc).
Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieżąco
u pani Brygidy Mrocheń (tel. 4611562). Groby ponad 20-letnie, o które nikt nie dba
i nie są opłacane, mogą zostać zlikwidowane. Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu. Organizator pogrzebu dba o czystość kaplicy cmentarnej
i opłaca energię elektryczną. Po pogrzebie przynosimy na plebanię, klucz z kaplicy.
Prośba, aby na pogrzebie, jeśli rodzina zamówi grającego na trąbce, grał on tylko na
cmentarzu, nie w kościele!
Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o porządek i wygląd naszego cmentarza, którzy
uczciwie podchodzą do sprawy opłat cmentarnych .

Dzisiaj XXX niedziela zwykła w roku liturgicznym. Kiermasz. Na sumie rozpoczęcie
Roku Wiary w naszej parafii. Kolekta na cele parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. ostatni Różaniec.
—–—————————————–——————————————–—————
W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 7:30 i 10:00 (obie w j. polskim). Nie będzie Mszy św. o 18:00. Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz
o godz. 14:00. Kolekta na cele parafii. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust za
zmarłych.
—–—————————————–——————————————–—————
W piątek Dzień Zmarłych. Msze św. o 8:00 (j. niemiecki) i 18:00 z procesją na cmentarz. Na Mszę wieczorną zapraszam młodzież. Od 9:00 odwiedziny chorych w domach
z komunią św, oprócz ulic Haraszowskie i Pluderskiej, tam odwiedziny w sobotę od
9:00. Różaniec za zmarłych o 17:15.
—–—————————————–——————————————–—————
I sobota. Różaniec za zmarłych o 17:15. Nauka przed chrzcielna o 16:30.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXXI zwykła w roku liturgicznym. Różaniec za zmarłych
o godz.17:15. Kolekta na cele kurii i seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wlk.
—–—————————————–——————————————–—————
Okazja do Spowiedzi św.: poniedziałek 16:00 - 18:00 (szczególnie dla dzieci);
wtorek 8:00 - 9:00 oraz 15:30 - 18:00; środa 15:00 - 17:00.
—–—————————————–——————————————–—————
Udział w Mszach św. w dniu 21.11.2012 r. Razem 845 osób (336 mężczyzn, 509 kobiet).
Udzielono komunii św. 445 ( 141 mężczyzn, 304 kobiet).
—–—————————————–——————————————–—————
Dar parafian na potrzeby misji ks. Joachima w Peru wyniósł: 4.590 zł. 50 gr. oraz 86
euro. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Z tyłu kościoła można zabierać, kartki na wypominki. Do środy można nabywać kalendarze.
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość (7 zł, dodatkiem płyta ”Oskar i pani Róża”)
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać: za składane ofiary materialne, za obecność na nabożeństwach różańcowych.
Za prace porządkowe, szczególnie przy grabieniu, jak co roku, na jesień liści.
—–—————————————–——————————————–—————
++ Odbył się pogrzeb + śp. Teresy Głąbik l. 65. Wieczny odpoczynek daj Panie .++
—–—————————————–——————————————–—————
Zebranie PRD w przyszłym tygodniu, we wtorek 06.11.
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edmundowi Mocny,
p. Wilhelmowi Prukop, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Krystynę Spałek, Annę
Niedźwiedź, Mariolę Czempała, Urszulę Grabowską. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Do środy - NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE!

