Porządek Nabożeństw
od 04.11.2012 do 11.11.2012 r.
Niedziela 04.11. XXXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Karola w r. ur., rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego
17:15 Różaniec za zalecanych
18:00 Za + brata Piotra, jego rodziców i teścia
Poniedziałek 05.11.
17:15 Różaniec za zalecanych
18:00 Za + męża Jana w r. urodzin, ++ rodziców Marię i Pawła, rodzeństwo oraz ++ z rodziny
Wtorek 06.11.
17:15 Różaniec za zalecanych
18:00 Za + Józefa Dyla w 1 r. śmierci
Środa 07.11.
17:00 Za + ks. Huberta Mańczyk w 15 r. śmierci oraz ++ jego rodziców
17:30 Różaniec za zalecanych
Czwartek 08.11.
17:15 Różaniec za zalecanych
18:00 1. Za + Wiesławę Gierula w 30 dzień po śmierci
2. Za + Franciszka, ++ jego rodziców Anastazję i Józefa, siostrę Helenę, brata Gintra, ++ z pokr.
Piątek 09.11.Rocznica pośw. bazyliki na Lateranie, św.
17:15 Różaniec za zalecanych
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
w rodzinie Teresy i Edwarda Obst oraz o Boże bł. w rodzinach córek
Sobota 10.11. św. Leona Wlk., papieża, dra K., wsp.
8:00 Za + męża Eryka Walaszek, jego ++ rodziców Jana i Gertrudę, o. Krystiana, 2 szwagrów, Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. Walaszek i Szaton
13:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą, wst. MBNP z ok. 50 r. ślubu
Helmuta i Eryki Skiba oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci
—————————–—————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, Annę i Jana Grobarek, braci Piotra i Bernarda, szwagra
Franciszka, bratanicę Mariolę
Niedziela 11.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + ojca Józefa Makusek oraz ++ rodziców Piotra i Krystynę Uryga
17:15 Nieszpory
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Rity z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże
i zdrowie dla męża z ok. 75 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

45(988) 04.11.2012 – 11.11.2012
„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań”
Uczony w Piśmie z dzisiejszej ewangelii, pytający Chrystusa o największe przykazanie dowiedział się od
Niego nie tylko tego, że jest nim miłość, ale jeszcze usłyszał, jaką ona zajmuje rolę w hierarchii wszelkich wartości. Jezus powiedział mu, że „miłować Go (tj. Boga) całym sercem... daleko więcej znaczy, niż wszelkie całopalenia i ofiary”. Chrystus jakby chciał mu przez to powiedzieć, że dobrą rzeczą jest modlitwa, wspaniałą składanie
ofiar, niezwykle ważną dobroć i życzliwość dla drugich,
ale te wszystkie wartości bledną wobec jednej wartości,
którą jest miłość Boga. Ona jest najważniejszą i najwspanialszą cnotą. Bez niej życie ludzkie nie miałoby najmniejszego sensu. Opromienione nią otwiera człowiekowi
już tu na ziemi niebo. Wiedział o tym dobrze św. Augustyn, dlatego snując na ten temat refleksje, postawił swoim słuchaczom pytanie? Powiedz mi, co ty miłujesz, a ja ci powiem kim jesteś. Jeśli niebo miłujesz, niebem jesteś, jeśli ziemię miłujesz, ziemią jesteś, jeśli Boga miłujesz, Bogiem jesteś.
Musimy sobie zatem dziś postawić pytanie: co my właściwie miłujemy, co
nosimy w zakamarkach naszego serca? Jakie są nasze najskrytsze pragnienia i myśli,
a sumienie, ten najlepszy sejsmograf naszej duszy udzieli nam na te pytania najlepszej
odpowiedzi. Powie nam za św. Pawłem, że gdybym „mówił językiem ludzi i aniołów... i gdybym znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelka wiedzę, i gdybym miał
taką wiarą, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym...”
Potrzeba więc jednej rzeczy: potrzeba żyć miłością. Potrzeba wprowadzić ją
we wszystkie detale naszego życia. W takim ustawieniu sprawy rozumiemy pytanie
Chrystusa skierowane do Piotra na krótko przed mianowaniem go pierwszym papieżem: „miłujesz mnie więcej aniżeli inni?” Piotr odpowiada: „tak Panie, Ty wiesz, że
Cię miłuję”. A jeśli tak to: „paś baranki moje, paś owce moje, paś owieczki moje”.
Chrystus przyjął wyznanie Piotra i stwierdził, że ono jest wystarczające, aby Piotr
mógł Go godnie reprezentować na ziemi. Ono wystarczy za wszystko, bo miłość jest
wszystkim.
SENTENCJA TYGODNIA: św. proboszcz z Ars: Środkiem na pokonanie szatana,
kiedy wzbudza w nas nienawistne myśli przeciwko tym, którzy wyrządzili nam
krzywdę, jest szybka modlitwa za nich. Oto jak zwycięża się dobrem zło, oto jacy są
święci.
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PROGRAM PEREGRYNACJI RELIKWII
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNEJ
w parafii w Kolonowskiem
Piątek 16.11.
17:00 - powitanie relikwii i Msza św. ku czci bł. Karoliny, sprawowana przez
ks. Jarosława Staniszewskiego (diecezjalnego duszpasterza młodzieży)
20:00 - czuwanie dla młodzieży starszej
Sobota 17.11.
9:00 – Msza św. ku czci bł. Karoliny
10:00 – czuwają dzieci
11:00 – czuwają róże różańcowe grupy 1-6
12:00 – czuwają róże różańcowe grupy 7-12 i bractwo św. Józefa
13:00 – czuwają osoby starsze, chore
14:00 – czuwają młode małżeństwa i narzeczeni
15:00 – czuwa Caritas i Rodzina Kolpinga
16:00 - czuwa młodzież gimnazjalna
17:00 – czuwają rodziny
18:00 – Msza św. niedzielna
Niedziela 18.11.
7:30; 10:00; 18:00 - Msze św. niedzielne. Po każdej Mszy św. ucałowanie relikwii
bł. Karoliny.
16:00 - Oratorium dla bł. Jana Pawła II - w wykonaniu zespołu „Uśmiech”,
działającego przy MOK w Głubczycach. Muzyka Józef Kaniowski
19:00 - przeniesienie relikwii do kaplicy klasztoru
Poniedziałek 19.11.
od 15:00 - czuwanie indywidualne
17:00 - Msza św. i pożegnanie relikwii
Starajmy się zaangażować w tych dniach i uczestniczyć czynnie w Adoracji i Mszy św.
Przez wst. bł. Karoliny pragniemy spotkać się modlitewnie z Jezusem Chrystusem.
Każda godzina adoracyjna zakończy się Błogosławieństwem Sakramentalnym.
Modlitwa:
Boże Ojcze, ty w swoim wielkim miłosierdziu zechciałeś, aby Syn Twój Jezus Chrystus, wprowadził w głębię miłości Najświętszego Ciała i Krwi bł. Karolinę, która obdarzona Jego świętością i mocą przekazała je światu. Spraw prosimy Cię pokornie,
aby ta troskliwa opiekunka świątyni, która za niedługo nawiedzi naszą parafię w znaku swych relikwii, upraszała dla każdego z Nas wiele łask. Amen.
Błogosławiono Karolino - wstawiaj się za nami!
Modlitewniki bł. Karoliny, leżące w kościele bł. Karoliny, proszę nie zabierać do domów. Modlitwy z modlitewnika odmawiajmy indywidualnie w świątyni, jako przygotowanie do peregrynacji.

Dzisiaj XXXI niedziela zwykła w roku liturgicznym. Różaniec za zmarłych
o godz.17:15. Kolekta na cele kurii i seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wlk.
—–—————————————–——————————————–—————
We wtorek o 19:00 na plebanii spotkanie PRD.
—–—————————————–——————————————–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. Różaniec za zalecanych. O 16:00
spotkanie dla kandydatów do I komunii św.
—–—————————————–——————————————–—————
W czwartek O 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. Zapisy w zakrystii.
—–—————————————–——————————————–————
W piątek na ostatni różaniec za zalecanych o 17:15 zapraszam też całą młodzież gimnazjalną. O 18:45 zapraszam do salki, dorosłych, ale nie tylko, na spotkanie w Roku
Wiary przy „Piśmie św. i Katechizmie”.
—–—————————————–——————————————–—————
W sobotę o 9:00 zbiórka kandydatów na ministranta.
—–—————————————–——————————————–—————
Przyszła niedziela to XXXII zwykła w roku liturgicznym. Nieszpory ogodz.17:15.
Kolekta na cele naszej parafii.
—–—————————————–——————————————–—————
Wieczór z św. Marcinem będzie w poniedziałek 12.11. o godz. 16:30.
—–—————————————–——————————————–—————
Eucharystia, Pismo św., Katechizm, lampka oliwna, Różaniec niech będą znakami
i drogowskazami Roku Wiary. Miejsca i dni w których można uzyskać Odpust Roku
wiary są podane w gablotce (wchodząc do kościoła z prawej strony). Dziękuję za
obecność na Mszy św. w ubiegła niedzielę o godz. 10:00, która rozpoczęła w naszej
parafii, ten rok łaski.
—–—————————————–——————————————–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—–—————————————–——————————————–—————
Bóg zapłać: za składane ofiary materialne z racji wypominek. Za wszelkie, modlitwy,
Wymycie rozety i okien w wieży kościoła. Prace porządkowe.
—–—————————————–——————————————–—————
Za tydzień podane zostanie rozliczenie remontu dachów.
—–—————————————–——————————————–—————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Herbertowi Ozimek
i p. Gertrudzie Machnik, składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————————–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Katarzynę Bock, Dorotę
Chromiec, Magdalenę Macioł i Magdalenę Jastrzębską. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————————–—————
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…

