Porządek Nabożeństw
od 03.11. do 10.11.2013 r.
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 Gertrudę i Franciszka, córkę Małgorzatę ++ z pokr.
z obu stron
Poniedziałek 04.11. św. Karola Boromeusza, biskupa, wsp.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgard, 3 braci, bratową, szwagra oraz
++ pokr.
Wtorek 05.11.
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ rodziców Jana Gertrudę Wojsa, Emanuela Gertrudę Lebioda, ciocię Marię w r. śmierci, rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, Annę Wiora, Norberta Lebioda, dziadków z obu stron
Środa 06.11.
17:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc, ++ rodziców Wiktorię Jana Nieslony, teściów Franciszkę Jana
Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra, ciocię Franciszkę, wujka oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
17:30 Różaniec za ++
Czwartek 07.11.
17:15 Różaniec za ++, Koronka
18:00 1 Za + ks. Huberta Mańczyk w 16 r. śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Zygfryda Mańczyk, syna Pawła,
brata Adama, szwagra Karola Kopyrę
2 Za ++ Krystynę Prukop, Elżbietę Knol - zam. od sąsiadów
Piątek
7:00
17:15
18:00

08.11.
Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
Różaniec za ++
Za ++ Franciszka w r. śmierci, jego rodziców Anastazję i Józefa, siostrę Helenę, brata Gintra, Barbarę
Sojka oraz ++ pokr.

Sobota 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki na Lateranie, święto
8:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i opiekę MB w rodzinie Edwarda Obst oraz w rodzinach
córek
16:00 Do Bożej Op. za wst. św. Huberta za żyjących i ++ myśliwych i leśników z koła łowieckiego Leśnik
oraz ich rodziny
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Różaniec za ++
18:00 Do Bożej Op. za wst MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie i w rodzinach dzieci oraz w int. rocznego dziecka Fabiana
Niedziela 10.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst NSM o opiekę, łaski i zdrowie dla żyjących członków Koła Seniora w Kolonowskiem oraz za ++ członków
17:15 Różaniec za ++
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie
z ok. 50 r. urodzin Joachima Student oraz 20 r. urodzin syna Mateusza

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

45(1039) 03.11.2013 – 10.11.2013
„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”.
Praca zawodowa staje się z roku na rok coraz
bardziej groźnym drapieżnikiem, który poluje na
nasze serca i umysły. Zapłacić rachunki, kupić
jedzenie, zadbać o to, aby garderoba nie była
składem ubrań nadgryzionych przez ząb czasu potrzeby materialne zmuszają nas do tego, aby
traktować pracę bardzo poważnie, nawet jeżeli ta
relacja jest ewidentnie jednostronna, bo w pracy
czujemy się traktowani mało poważnie. Bez
względu na to, czy zarabianie pieniędzy bardziej
przypomina spokojne poruszanie się łódeczką po
rzece, czy raczej ekstremalną wspinaczką bez
asekuracji, niejednokrotnie zauważamy, że nie starcza nam sił na troskę o dom.
Drobne usterki to nie tylko przypadłość rynien, okien, czy bramy wjazdowej, ale
w sensie duchowym to także wszystkie chwile kiedy nie starcza nam życzliwości, szczerości, radości, opanowania, zdolności do przebaczenia. Jeżeli trudno
zadbać o bieżące utrzymanie domu, to jak można myśleć o gruntownym remoncie? A może taki właśnie przydałby się Twojej rodzinie? Jeżeli uwarunkowania
rozpędzonej cywilizacji miałyby krępować Jezusa, to byłby On zaledwie genialnym architektem. Tymczasem jest tym, który bez względu na to, w jak bardzo
opłakanej albo wzniosłej kondycji jest duchowy dom Twojej rodziny, może
przeprowadzić gruntowny remont. Za ile? Za darmo! Ceną jest Jego Krew, przelana za nas na krzyżu. Zbawienie stanie się udziałem Twojego domu. Nie zważaj
na to, że nie masz narzędzi, które pozwoliłby Ci wyremontować dom. Wszystko
jest przygotowane, a Chrystus czeka kiedy wreszcie oddasz mu klucze do Twojego domu i uwierzysz, że „gdzie możliwości Twoich kres, tam Jego początek”.
SENTENCJA TYGODNIA: Benedykt XVI: Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu, takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturalną
matematyką wszechświata, ale który stanowi jedność z miłością i dobrem

45/2013

Asceta i myszka
Pewien wielki i znany na całym świecie święty asceta mieszkał w ukrytej jaskini. Przez cały dzień zagłębiał się w medytacji, a jego myśli były zawsze
zwrócone w stronę Boga. Pewnego dnia, kiedy oddawał się rozmyślaniu,
z dziury wyszła myszka i zaczęła obgryzać mu sandały. Pustelnik otworzył
oczy ze wściekłością. Dlaczego mi przeszkadzasz medytować? Bo jestem
głodna - zapiszczała żałośnie myszka. Uciekaj stąd, paskudztwo - krzyknął
asceta - jak śmiesz przeszkadzać mi właśnie wtedy, kiedy rozmawiam z Bogiem? Ciekawe w jaki sposób udaje ci się z Nim porozumieć - zapytała myszka - jeśli nie potrafisz rozmawiać nawet ze mną?
——————————–——————————————–———
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 opłaca energię elektryczną. Po pogrzebie przynosimy
na plebanię, klucz z kaplicy.
——————————–——————————————–———
Rok Wiary
Myśli papieża Franciszka:
* Nie jest łatwo powierzyć się miłosierdziu Boga, ponieważ jest ono niezgłębione.
* Twarz Boga to twarz miłosiernego ojca, który zawsze jest cierpliwy.
Zakończenie Roku Wiary - 24 listopada

Dziś niedziela XXXI zwykła. Kolekta na potrzeby diecezjalne. Odpust w Parafii Staniszcze Wlk.
——————————————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii.
Spotkanie PRD. Rozpoczęcie modlitwą będzie o 19:00 w kaplicy sióstr, następnie spotkanie na plebanii.
——————————————————————————————
W piątek odwiedziny chorych z komunią św. w domach, na wszystkich ulicach. Msza
św. w int chorych o 7:00.
——————————————————————————————
W sobotę o godzinie 13:30 na spotkanie z św. Marcinem ZAPRASZAMY całe rodziny!
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXXII zwykła. Kolekta na potrzeby parafii. Ostatni różaniec za ++.
——————————————————————————————
Został wykonany remont schodów w wejściu głównym. Koszt 28.000 zł. Dziękujemy
firmie Wilmax za wykonane prace. Za wszelkie trudności i niedogodności związane
z remontem przepraszamy! !
——————————————————————————————
Zapraszamy na Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: Za dbałość o wymiar duchowy parafii: udział w Mszach św. w dniu kiermaszu naszej świątyni, za udział w nabożeństwach różańcowych w październiku, za wszelką
służbę i posługę. Za dbałość o wymiar gospodarczy: młodzieży za grabienie liści, paniom
za prace jesienne przy rabatkach kwiatowych i porządkowanie placu kościelnego, za podstawienie ciągnika z przyczepą, wywóz liści i śmieci. Za dbałość o wymiar materialny
parafii: za ofiary składane z racji wypominek, za składane ofiary cmentarne, kolekta
z niedzieli 27.10 na cele parafii wyniosła 4.650 zł i 17 €. Dziękujemy!
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Stadt Gottes, Pico
——————————————————————————————
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)
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Wilhelmowi Prukop i p. Herbertowi Ozimek, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Leśnej: Małgorzatę Kałuża, Ewelinę Fablewską, Gizelę Czok i Irminę Leja. Bóg zapłać!
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie!

