Porządek Nabożeństw
od 13.09. do 20.10.2013 r.
Niedziela 13.10. XXVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Renata Hudala
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę z ok. ich urodzin, ++ ojca Pawła, teściów Annę
i Pawła, ich 2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę, Irenę i pokr.
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kacpra, ich syna Piotra, Waleskę i Franciszka, ich syna Reinholda oraz ++ pokr.
Poniedziałek 14.10.
8:30
O Boże bł. opiekę i zdrowie w int. uczniów, nauczycieli, pracowników, obsługi, emerytów oraz ++ pracowników naszych szkół
17:15 Różaniec
18:00 Za + Krystynę Prukop w miesiąc po śmierci
Wtorek 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Za + matkę Elżbietę Kandora, w 10 r. śmierci, ojca Pawła, ++ rodziców Piotra i Paulinę Drzyzga, siostrę
Elżbietę, szwagra Rajmunda, oraz ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik
Środa 16.10. Uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska
17:00 Za + żonę i matkę Jadwigę Mocny, ++ rodziców Augustyna i Dominika Maleska, Wiktorię i Pawła Mocny,
3 braci, ++ z pokr. Maleska i Mocny
17:30 Różaniec
Czwartek 17.10. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa, męczennika, wsp.
17:15 Różaniec, Koronka
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert w dniu urodzin, ++ rodziców Marię i Józefa, siostrę Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrzenicę Ewę, pokr. i dusze
Piątek 18.10. św. Łukasza ewangelisty, święto
15:00 Do Miłosierdzia Bożego za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci z ok. 80 r. urodzin Krystyny Konieczko
17:15 Różaniec
18:00 1 Za + żonę i matkę Jadwigę, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawała, 4 braci oraz ++ pokr.
2 Za ++ matkę Marię w r. śmierci, ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego, siostrę Hildegardę, szwagrów Johana i Horsta, szwagierkę Annę, dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota
8:00
15:00
16:00

17:15
18:00

19.10.
Za + matkę Joannę w r. urodzin
Msza i ślub Sylwia Miroszewska i Arkadiusz Kropidłowski
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Heleny z ok. 80 r. urodzin, oraz
o Boże bł. dla całej rodziny
—–————–——————–—————–—————————–––——
Różaniec
Za + brata Piotra w r. śmierci oraz ++ rodziców

Niedziela 20.10. XXIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża Ernesta, + Hildegardę, ++ rodziców Marię i Józefa, brata Rajmunda, teściów Albinę i Tomasza
oraz ++ z pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst MBNP w int. rodziny Jancik
17:15 Różaniec
18:00 Za + żonę i matkę Teresę Głąbik w 1 r. śmierci oraz ++ z rodzin Major i Głąbik

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Dziesięciu uzdrowionych
„Jeden z trędowatych widząc, że jest uzdrowiony, wrócił
chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg
Jezusa i dziękował Mu”. Często słyszymy o prawach
człowieka – do wolności sumienia, do godziwej pracy, do
własnej prywatności itd. Nieraz doprowadza nas to do
przekonania, że wiele rzeczy po prostu nam się należy!
Wszelkie przeciwności urastają wówczas do rangi jawnej
niesprawiedliwości. „Jak mogło mnie to spotkać?!”. Czy
dobrobyt jest naszym środowiskiem naturalnym, swoistym warunkiem brzegowym naszego człowieczeństwa?
Czy życie naznaczone cierpieniem lub biedą jest pozbawione godności? Trędowaty, gdy doznał uzdrowienia,
najzwyczajniej w świecie się ucieszył. Dla niego wcale
nie było oczywiste to, że musi być zdrowy. Nie postawił
Chrystusa pod ścianą – albo uzdrowienie, albo zwątpienie. Zawołał do Jezusa, wierząc w Jego moc, a to, co się
później wydarzyło było dla niego niesamowicie dobrą
niespodzianką. Szczera wdzięczność i uwielbienie rodzi
się w sercu, które nie ma wybujałych oczekiwań; które nie przedkłada
swoich, słusznych skądinąd, praw ponad spotkanie z Bogiem i człowiekiem.
XIII dzień papieski. „Jan Paweł II - Papież Dialogu”
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Człowiek ma naturalne
prawo do należnego mu szacunku, do posiadania dobrej opinii i do wolności w poszukiwaniu prawdy

42/2013

Rok Wiary:
Myśli papieża Franciszka:
* Pan nigdy nie męczy się przebaczaniem, nigdy! To my męczymy się, kiedy
przychodzi nam prosić Go o przebaczenie.
* Jezus zatraca się , całjue cię, przytula i mówi jedynie to: „Ja też cię nie potępiam”.
W kancelarii parafialnej i zakrystii do nabycia:
Atlas Biblijny; Książka - wywiad „Jezuita, papież Franciszek ”; „Kwiatki papieża
Franciszka”; „Matka Świętego” - świadectwo mamy ks. Popiełuszki; ks. Piotr
Bekierz, „ Camino - szlakiem św. Jakuba”; Biblia - NT; Biblia - ST. i NT; Droga
do nieba - mały i duży druk; Film Dvd – „ Droga życia”; Albumy + filmy Dvd pt.
„ Zniszczyć Kościół ”, „ Święty. z Asyżu ”, „ Wielcy kapłani ”, „Siostra. Faustyna ”, „Apokalipsa ”, „ Święta. Józefina Bakhita ”; Książka „ Czwarte przykazanie
”, pozycja wspierająca diecezjalny dom matki i dziecka; Kalendarze na 2014 rok.
——————————————————————————————
Fatima:
Kończy się kolejny rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, przed rokiem 2017, kiedy
to przypada100 lecie objawień. Tematem tego roku były słowa „ Eucharystyczny
klucz. Cud nad cudami, który zmienia wszystko”. Obchody stulecia objawień
fatimskich upamiętniają wydarzenie bardzo znaczące dla życia religijnego. Orędzie fatimskie niesie w sobie dynamikę, która lokuje je w teraźniejszości i przyszłości, gdyż mówi o tym, w jaki sposób można żyć w wierze chrześcijańskiej.
Nowenna powinna służyć pomocą w odnowieniu i wzmocnieniu wiary, powinna
stanowić impuls dla każdego człowieka ludu Bożego do wzrostu duchowego.
W niedzielę 13.10. papież Franciszek zawierzy cały świat
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.
Dzisiaj na naszym Nabożeństwie Fatimskim nastąpi:
zawierzenie całej naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dlatego mocno ZAPRASZAM dzisiaj na Nabożeństwo Fatimskie o godzinie
16:00. Przyjdźmy całymi rodzinami, zachęcajmy sąsiadów i bliskich do udziału.
Przed nabożeństwem, można jak zawsze, przynieść napisaną, swoją intencję
modlitewną.
——————————–——————————————–———
Jak należy świętować niedzielę?
Chrześcijanie świętują niedzielę oraz inne święta nakazane, uczestnicząc
w Eucharystii Pana i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które
przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej
dniowi Pańskiemu i należytemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Są
dozwolone czynności związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych lub inne
usługi o dużej użyteczności społecznej, pod warunkiem, że nie doprowadzą one
do nawyków szkodliwych dla świętowania niedzieli, życia rodzinnego i zdrowia.

Dzisiaj niedziela XXVIII zwykła. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Łagiewniki
Małe. Nabożeństwo Fatimskie o 16:00. XIII Dzień Papieski. Po Mszach zbiórka ofiar do
puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po niej Różaniec. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I komunii. Po Mszy w salce spotkanie dla kandydatów na ministranta.
——————————————————————————————
W piątek o 18:45 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
——————————————————————————————
W sobotę o 9:00 spotkanie dla ministrantów.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXIX zwykła. Niedziela Misyjna. Kolekta na misje. Prośba do dzieci
o udział w Mszy św. o 10:00, w strojach z różnych kontynentów. W kościołach - liczenie
wiernych.
——————————————————————————————
Aby różne osoby w ciągu dnia nie odwiedzały chóru, zostały zamknięte drzwi na chór,
gdy nie są odprawiane nabożeństwa. Na czas nabożeństw będą otwierane jedne drzwi
(z lewej strony wejścia).
——————————————————————————————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Naszemu zespołowi Caritas za przygotowanie spotkania w salce. Za naprawę pieca na plebanii. Za dary przynoszone do klasztoru
i na plebanię. Paniom za jesienne grabienie liści. Bardzo dziękuję za modlitwę, życzenia,
kwiaty, prezenty.
——————————————————————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Barbary Sojka, l. 52. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…++
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————————————————————————————
Organizacja „ Pomoc Kościoła w potrzebie”, organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jako pomoc dla Afryki. Sprzęt można przynosić w piątek
25.10. w godzinach 10:00 - 15:30 na parking obok kościoła. Szczegóły na ulotkach i plakatach.
——————————————————————————————
W ostatnim czasie odeszło do Pana kilka osób z naszej parafialnej Rodziny Różańcowej.
Pomyśl ! Może aktem przeżywanego Roku Wiary i dzisiejszego zawierzenia Maryi będzie
Twoje wstąpienie do tej rodziny i dołożenie swojej cegiełki modlitwy, w postaci odmawiania dziesiątki różańca świętego, każdego dnia.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Skopek, p. Helenie
Maniera oraz p. Krystynie Konieczko
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Topolowej: Annę Szaton, oraz
z ul. Leśnej: Erykę Woźnica, Edytę Bryłka i Irenę Śmieszkoł. Bóg zapłać!
Niepokalane Serce Maryi - miej Nas w swej opiece !

