Porządek Nabożeństw
od 27.10. do 03.11.2013 r.
Niedziela 27.10. XXX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für
erhaltenen Gnaden, bitte um weitere Obhut und Gesundheit in den Familie Gabriela u. Jan u in
den Familie Sohn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. parafian
17:15 Różaniec
18:00 Za + swata Tadeusza o radość wieczną
Poniedziałek 28.10. św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów, święto
17:15 Różaniec
18:00 Za + Marię Wiciok w 30 dzień po śmierci
Wtorek 29.10.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców, 2 braci, siostrę w r. śmierci, ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Koloczek, Rąpała
Środa 30.10.
17:00 1 Za + Gertrudę Świerc - zam. od sąsiadów
2 Za + Jadwigę Bereziuk w 30 dzień po śmierci
17:30 Różaniec
Czwartek 31.10.
17:15 Różaniec, Koronka
18:00 1 Za + męża i ojca w 10 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, Jadwigę i Franciszka, brata Georga i pokr.
2 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Marii i Józefa z ok. 45 r. ślubu
19:00 ………………………..
Piątek 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
7:30
1 Za + męża i ojca Bogusława Kruk, jego rodziców Zofię i Leona, brata, bratową, ++ rodziców
Różę i Franza Smieskol, ks. Jerzego Obst, dziadków, krewnych i swatów
2 Za + męża i ojca Joachima Garcorz w 3 r. śmierci
10:00 1 Za + Jana Labus w miesiąc po śmierci
2 ……………………………..
14:00 Nabożeństwo i procesja na cmentarz
Sobota 02.11. Wiernych Zmarłych, wsp.
8:00 1 Do św. Karola Boromeusza za + męża i ojca Karola Pawlik w r. urodzin, ++ rodziców Krystynę
i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
2 Za + Małgorzatę Muc - zam. od sąsiadów
9:30 Różaniec za zmarłych
10:00 1 Za zmarłych polecanych w wypominkach
2 …………………………………..
—–————–——————–—————–—————————–––——
18:00 Do Bożej Op. za wst MB jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla córki z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

44(1038) 27.10.2013 – 03.11.2013
Wszystkich Świętych
1 listopada Kościół katolicki obchodzi Uroczystość
Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze
zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla
innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą
i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do
wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się
z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby
naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei",
wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim,
którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma
zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Uroczystość Wszystkich Świętych
ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków", którzy
nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków
Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował
ku ich czci świątynie i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich
czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii
Godzin. Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze
względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio,
lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć
świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród
których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie,
w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada
i w tradycji dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "Zaduszkami".
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Vianney: Kiedy mamy dwie rzeczy do
zrobienia, dajmy pierwszeństwo tej, która nam się mniej podoba
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy, wsparcia i utwierdzenia wierze.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów, jako owoc
misji kontynentalnej.
——————————–——————–——————————————–———
W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.11. Róża 2 p. Anna Bock
03.11. Róża 3 p. Inga Muc
10.11. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
17.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger
24.11 Róża 6 p. Maria Baron
——————————–——————–——————————————–———
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.77 4611256, +48 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, to 5 zł na rok);
Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika, za rezerwację na bieżąco u pani Brygidy
Mrocheń (tel. 77 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.
——————————–——————–——————————————–———
Rok Wiary:
Myśli papieża Franciszka:
Nie powinniśmy się bać dobroci, czułości.
Tylko ten, kto służy z miłością, potrafi strzec.
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.
Obrazy na ścianę (m.in.. Święta Rodzina, bł. Jan Paweł II, Anioł Stróż).

Niedziela 03.11. XXXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für Gertruda Koziołek - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + żonę Barbarę Sojka w miesiąc po śmierci
17:15 Różaniec za zmarłych
18:00 Za ++ brata, rodziców Rozalię i Jana, teściów Gerharda i Franciszka, córkę Małgorzatę ++ z pokr. z obu stron
————————————–—————————————————————
Dziś niedziela XXX zwykła. Kiermasz - rocznica konsekracji naszej świątyni. Kolekta
zbierana przez przedstawicieli PRD, po Mszach św. na cele naszej parafii (wykonanych ostatnio remontów i napraw). Gościem jest ks. Piotr Wróbel - kapłan diecezji krakowskiej.
————————————–—————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po niej Różaniec.
————————————–—————————————————————
W czwartek o 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjum i starszej.
————————————–—————————————————————
W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. O 7:30 ( w j. polskim) i 10:00.
Nabożeństwo i procesja na cmentarz o 14:00.
————————————–—————————————————————
W sobotę wspomnienie Wszystkich Zmarłych. Msze św. o 8:00 i 10:00. Po tej Mszy procesja na cmentarz.
————————————–—————————————————————
Przyszła niedziela XXXI zwykła. Kolekta na potrzeby diecezjalne. Odpust w Parafii Staniszcze Wielkie.
————————————–—————————————————————
Sakrament pokuty:
wtorek: 16:30 - 18:00 dla dzieci
środa:
15:00 - 17:00 i 17:30 - 18:00
czwartek: 8:00 - 10:00 i 15:00 - 18:00
czwartek: 18:30 - 19:00 dla młodzieży
————————————–—————————————————————
Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach w sobotę o 9:30. W następne dni do
10 listopada o 17:15.
————————————–—————————————————————
Odwiedziny chorych w domach będą w piątek 08.11. Nauka przed chrztem będzie w sobotę
09.11.
————————————–—————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
————————————–—————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
————————————–—————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Karolowi Ziaja, p. Pawłowi
Zuber i p. Edmundowi Mocny, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————————–—————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Beatę Drąg, Barbarę Drąg,
Edytę Czerniak oraz Teresę Krupka. Bóg zapłać!
Dziękujemy za wzniesioną naszą świątynię !

