Porządek Nabożeństw
od 29.09. do 06.10.2013 r.
Niedziela 29.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++Edeltrauta Termin, Gertuda Koziołek, Marta Ziaja Małgorzata Muc - von der Rosenkrazfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 75 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
15:00 chrzest Gracjan Adam Romańczuk
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Brygidę w 5 r. śmierci, ++ z pokr. z obu stron
Poniedziałek 30.09. św. Hieronima, prezbitera i doktora , wsp.
18:00 1. Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie
Anny i Marcina Bogdoł
2. Za + Józefą Szymalską w miesiąc po śmierci
Wtorek 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora K., wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ synów Józefa i Rudolfa, rodziców z obu stron i pokr.
Środa 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
17:00 Za + matkę Janinę, + jej córkę Elfrydę, ++ zięcia Gerarda, rodziców Jana i Franciszkę, brata Alojzego,
ciocię Marię, Adelajdę, Jerzego, Huberta i pokr.
17:30 Różaniec
I Czwartek 03.10.
17:00 Godzina św., Różaniec, Koronka
18:00 Za + Reginę Kosytorz w 1 r. śmierci
I Piątek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
7:00 W int. chorych i starszych z naszej parafii
14:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę z ok. urodzin Urszuli i Joachima oraz
za ++ z rodzin Wołowski i Feldberg
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Różę i Stanisława, ++ teściów Martę i Franciszka oraz ++ z pokr.
I Sobota 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp.
8:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda oraz ++ z pokr.
15:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie z ok. 50 r.
urodzin Piotra Strach
16:00 chrzest: Livia Karolina Bryłka
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne i Różaniec
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, zdrowie w rodzinie
Małgorzaty i Waldemara Lebioda z ok. 20 r. ślubu
Niedziela 06.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Hildegarda Skornia anlässlich des Geburtstages u. + Vater Wilhelm u . ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Boskiej Opatrzności za wstaw. MB z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza z ok. ur.
17:15 Różaniec
18:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ jego rodziców Emilię i Michała, matkę Marię, brata Ernesta, Jana, oraz dusze
w czyśćcu cierpiące

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach,
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie”.
Bóg nie poprawił za życia doli Łazarza ani nie ukarał bogacza, dopóki
ten żył. Odpłata jest po śmierci, dlatego wielu zwodzi pozorna bezkarność losu. Zastanawiamy się też, z jakiego powodu Łazarz zasłużył na
przebywanie w komfortowych eschatologicznych warunkach? Przecież
nic dobrego nie uczynił, a jedynie znosił odrzucenie, owrzodzenie, pożądanie odpadków ze stołu bogacza, wylizywanie się z ran i pozostawanie przy bramie. Jezus wymienia owych pięć nieszczęść nieprzypadkowo, gdyż również bogacz miał pięciu braci. Pięć to liczba wymowna dla
żydów, ponieważ symbolizuje pełnię Tory, czyli pełnię wierności przykazaniom Boga. Taka zbieżność nie może być pominięta. Łazarz żył
pogodzony ze swymi pięcioma nieszczęściami. Torą, czyli wypełnieniem Prawa, przykazań, było dla niego znoszenie udręczenia bez słowa
skargi. Natomiast przykazaniami bogacza była rodzina i jej dobrobyt.
Nawet z piekła zamartwiał się o ich pośmiertny komfort. Poza tym zawsze wiedział najlepiej, co inni powinni uczynić. Nawet z piekła dyktuje
Abrahamowi, co powinien robić.
Wyuczone w życiu postawy pozostają po śmierci na wieki. Kto potrafił
tylko rządzić i dyktować innym, co mają zrobić, nie za bardzo zmieści
się w niebie, gdzie szczęściem jest posłuszeństwo Bogu. Kto zaś za życia nauczył się znosić posłusznie niedolę, posłusznie zniesie też wieczną
rozkosz! Zgodzić się na twardy los i nie oskarżyć o to Boga - to potężna
zasługa w oczach Wszechmogącego.
Augustyn Pelanowski OSPPE
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Nie chowaj się, są ludzie,
którzy Ciebie potrzebują!

40/2013

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Ci, dla których życie stało się ciężarem, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Dzień Misyjny, uświadomił Nam, że jesteśmy głosicielami Słowa Bożego.
——————————–——————————————–———
W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.10. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
13.10. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
20.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann
27.10. Róża 1 p. Teresa Obst
——————————–——————————————–———
O świętości życia:
W mieszkaniu ks. kardynała Karola Boromeusza zebrała się grupa księży. Toczyła
się ożywiona dyskusja. Nagle jeden z uczestników powiedział: A cóż byście zrobili, gdybyśmy za godzinę mieli stanąć na Sąd Boży? W pokoju nastała cisza. Goście
spoglądali po sobie zakłopotani. Każdy ociągał się z wypowiedzeniem swego zdania, ustępując pierwszeństwa gospodarzowi. Gospodarz jednak ani myślał odpowiadać na pytanie. Cisza trwała aż nadto długo. Przerwał ją siwowłosy dostojnik
Kościoła w czarnej sutannie:- Ja poszedłbym do kościoła i z modlitwą na ustach
oczekiwałbym na spotkanie ze śmiercią. - Ja zaś - odparł inny - testamentem przekazałbym swój dobytek na rzecz biednych. Ich modlitwy zapewniłyby mi uwolnienie od win doczesnych i szczęśliwą wieczność.- Przede wszystkim poszedłbym do
spowiedzi - powiedział trzeci.- Wszedłbym na ambonę i pożegnałbym się ze swymi wiernymi, przypominając im o dobrym, uczciwym życiu. Wszyscy wypowiedzieli swoje zdanie. Sam gospodarz, kardynał Karol Boromeusz, milczał. Wówczas
jeden z kanoników zagadnął go: A cóż by uczynił ksiądz kardynał? - Kończyłbym
rozpoczętą rozmowę - odparł Karol Boromeusz. W pokoju zaległa cisza. Nikt
z obecnych nie sądził, że taką czynnością wypada zajmować się w najważniejszej
chwili życia. Jeden z księży powiedział: Eminencjo, przecież od tej jednej chwili
zależy cała nasza wieczność. Księże, czy ksiądz wie, w jakich okolicznościach nastąpi ta chwila? Nie wiem. Zgodzi się ksiądz również z tym, że życie nasze to szereg niespodzianek. To łódka na głębinach morskich. Gwałtowny podmuch wiatru,
a łódka wywraca się i ginie bez ratunku. Powinniśmy zawsze tak żyć i tak działać,
jakbyśmy chcieli to robić w ostatniej chwili naszego życia. Inaczej mówiąc - powinniśmy starać się żyć zawsze w łasce Bożej, w przyjaźni z Chrystusem.
——————————–——————————————–———
Rok Wiary - myśli papieża Franciszka:
* Nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje Nam diabeł.
* Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu: mamy mocną pewność, że Duch
Święty daje Kościołowi, wraz ze swym potężnym tchnieniem, odwagę, by wytrwać, a także poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść Ewangelię aż
po krańce ziemi.

Dziś niedziela XXVI zwykła. Kolekta na cele Parafii. Nieszpory o 17:15.
——————————————————————————————
We wtorek podczas nabożeństwa kandydaci do I komunii otrzymają różańce.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po niej Różaniec. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I komunii.
——————————————————————————————
W I czwartek o 17:00 Godzina Święta i Różaniec.
——————————————————————————————
W I piątek o 7:00 Msza św. w int. chorych z modlitwą do NSPJ. Od 8:00 odwiedziny
chorych w domach z komunią św., na wszystkich ulicach.
——————————————————————————————
W I sobotę miesiąca o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 16:30 nauka przedchrzcielna.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXVII zwykła. Kolekta na cele kurii i seminarium. W przedsionku
kościoła będzie „małe stoisko”, gdzie będzie można zakupić książki i filmy DVD
o treści religijnej, książeczki do nabożeństwa, kalendarze na 2014 rok.
——————————————————————————————
Od wtorku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. ZAPRASZAMY !
——————————————————————————————
Intencje Mszalne na 2014 rok, można zamawiać: w piątek od 18:30 do 20:00;
w sobotę od 8:30 do 10:00. Można uczynić to również drogą elektroniczną, pisząc,
w tym tygodniu, na adres: parafia.kolonowskie@wp.pl - Prośba o podanie: intencji
oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby, która zamawia.
——————————————————————————————
Róże Różańcowe organizują wyjazd na dzień skupienia do Winowa, sobota 05 październik. Wyjazd o 8:30, powrót ok. 16:00. Koszt 15 zł.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za pracę przy wrzuceniu opału do
piwnic.
——————————————————————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Gertrudy Świerc, l. 85. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie…!++
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janinie Lenart i p. Urszuli
Zuber, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Marię Mańczyk,
Irenę Kościelny, Marię Smyk i Lidię Leja. Bóg zapłać!
Jak najczęściej uczęszczajmy na Nabożeństwa Różańcowe!

