Porządek Nabożeństw
od 28.09. do 05.10.2014 r.
Niedziela 28.09. XXVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Waleska u. Franciszek, Sohn Reinhold, Gertruda u. Kacper, Sohn Piotr
u. ++ Verwandtschaft beiderseits
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za ++ rodziców Anastazję i Ewalda, Marię i Jana oraz ++ z pokr.
2. Za + matkę Rozalię w 10 r. śmierci oraz + ojca Antoniego Dziedzic
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca Franciszka, ++ teściów Elżbietę i Reinholda oraz ++ z pokr. z obu stron
Poniedziałek 29.09. św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7:00 Za + żonę i matkę Annę oraz o Boże bł. i zdrowie dla żyjących z rodziny
Wtorek 30.09. św. Hieronima, prezbitera, doktora Kościoła, wsp.
18:00 Za + matkę Jadwigę Bereziuk w 1 r. śmierci
Środa 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, wsp.
17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośba o dalszą opiekę, Boże bł. w rodzinie oraz za + męża Piotra
17:30 Różaniec
I Czwartek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
17:00 Godzina św. Koronka, Różaniec
18:00 Za + Jana Labus w 1 r. śmierci
I Piątek 03.10.
7:00 W int chorych i starszych parafian
17:15 Różaniec
18:00 Za + matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ++ ojca Teodora Kosytorz, ojca Wiktora Muc, siostrzeńca Pawła Bronek, wujka Józefa i Gerharda, Beatę Leja, siostrę Marię Rogera, Albinę Steinert oraz ++ z pokr.
I Sobota 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
8:00 Za + Barbarę Sojka w 1 r. śmierci
11:00 Msza św. i ślub: Magdalena Miemiec i Mateusz Skiba
15:00 Msza św. i chrzest: Liliana Nadia Mikołajczyk, Natalia Joanna Kosek
—–—————————————–—–————————————
17:00 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 ……………………………………
Niedziela 05.10. XXVII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożego Miłosierdzia za wst MBNP z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski, Boże
bł. i zdrowie z ok rocznicy ślubu i urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst NSM o Boże bł. i zdrowie dla Franciszka Burda z ok. 60 r. urodzin oraz
o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach dzieci
17:15 Różaniec
18:00 ……………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Idź i pracuj w winnicy
Kiedy dwaj chłopcy słyszą wezwanie:
„Idź dzisiaj i pracuj w winnicy”, jeden
odpowiada „tak”, ale nie idzie. Drugi
mówi „nie”, ale „opamiętał się” i idzie.
Zwróćcie uwagę na te dwa słowa kluczowe: dzisiaj i opamiętał się, i pomyślcie o tych, którzy w tym momencie
otaczają Jezusa. On sam jest zaproszeniem Boga, zaproszeniem najpotężniejszym: „Dzisiaj słuchajcie Mnie, słuchając mojego Syna”. Niektórym wydawało się do tej pory, że mówią Bogu
„tak”, w rzeczywistości jednak mówili
Mu „nie” nie wiedzieli, jak naprawdę mówi się Bogu „tak”. Z tego punktu widzenia faryzeusze znajdowali się dokładnie w takiej samej sytuacji jak nierządnice. Wszyscy oni stali wobec ogromnej szansy, że oto mogą nareszcie powiedzieć Bogu „tak” natychmiast (dzisiaj): wystarczy, że będą słuchali Jezusa.
Nierządnice rzucają się na tę szansę, faryzeusze nawet nie drgnęli. W jaki sposób możemy wytłumaczyć tak odmienne reakcje? Wszystko zawarte jest w słowach „opamiętał się”. Ażeby powiedzieć Bogu „tak”, trzeba najpierw dostrzec,
że w tym momencie mówimy Mu „nie”. Niełatwo się do tego przyznać. Najlepszym, tym, którzy tak jak faryzeusze starają się żyć dobrze, grozi niebezpieczeństwo, że będą przekonani o swojej bliskości z Bogiem i nie przyjdzie im
do głowy, że powinni się opamiętać, zmienić. Dla nierządnic ich „nie” wypowiadane Bogu było tak oczywiste, że nie wahały się, gdy zobaczyły, w jaki
sposób mogą powiedzieć Mu „tak” natychmiast.
Sentencja tygodnia: Helen Thomson: Prezenty mogą być wspaniałe, tabletki
mogą uśmierzać ból. Lecz uśmiech i dobre słowo to najlepsze lekarstwa
ze wszystkich.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez przemoc, wojny i prześladowania.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby światowy dzień misyjny rozbudził w każdym wierzącym gorliwość i pasję,
by nieść ewangelię całemu światu.
————————–———————–—————————————————
W październiku następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
28.09. Róża 8 p. Gizela Zajonc
05.10. Róża 9 p. Maria Kruk
12.10. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
19.10. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
26.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann
————————–———————–—————————————————
Camino: Głuchołazy – Skorogoszcz
Kilka luźnych myśli z Jakubowego szlaku. W czwórkę przeszliśmy 106 kilometrów
szlaku, plus około 3 kilometrów błądzenia. W cztery dni. Szlak z Głuchołaz do Skorogoszczy nie jest tak dobrze oznaczony jak w Hiszpanii. Trzeba nieraz trasę było
wybierać według słońca lub na wyczucie nosa. Ale to najmniej było ważne. Ważne
jest to, że grupa nasza była silna, zgrana, radosna. Ciesząca się sobą i wszystkim.
Świat jest piękny. Jadąc samochodem tego piękna nie dostrzega się. Idąc pośród pól,
łąk, lasów, w kukurydzy, nad rzeką, widzi się i słyszy piękno stworzonego świata.
Piękno jest też w tym, że na szlaku człowiek jest szczęśliwy. Nie ma za wielu wymagań. Ot! coś zjeść, gdzieś się wyspać, przysiąść by odpocząć, zdjąć buty, skarpety.
Umyć się. I tyle wystarcza do pełni szczęścia. Pielgrzymowanie pokazuje, że z dzisiejszym człowiekiem nie jest tak źle. Jest życzliwość, uśmiech. Zaproszenie na nocleg w prywatnym domu, na plebani czy na stołach w świetlicy wiejskiej. Różaniec
czy Koronka odmawiane, idąc, mają inny wymiar. O 7:00 rano rozlegało się „Kiedy
ranne wstają zorze”, „Oto jest dzień”. Po południu na cztery głosy roznosił się
śpiew: „Cebula, cebula, czosnek czosnek, zbudujemy sobie mostek.
A w tym mostku będzie dziura, a w tej dziurze, cebula, cebula, czosnek, czosnek...”
i tak można śpiewać przez dwa kilometry. No i jeszcze w nawiązaniu do Mistrzostw
Świata w siatkówce niosło się głośne: „Polskaaa, biało-czerwoni...”. Spotkaliśmy
człowieka któremu nie chciało się zejść, otworzyć drzwi, aby dać pieczątkę do
„paszportu pielgrzyma ”, ale to był wyjątek. Spotykani ludzie, byli nam życzliwi.
Bardzo życzliwi. Panie w sklepach, gotowały wrzątek, częstowały ciastkami. Brano
nas za rodzinkę, mama, tata i dwójka dzieci. Było zdziwienie, nawet dość mocne,
gdy okazywało się, że ja nie tatuś a ksiądz. Na całej trasie odwiedziliśmy około dwadzieścia kościołów. Otwarte były cztery. Dwa w Nysie oraz w Złotogłowicach
i Reńskiej Wsi. Reszta zamknięta na cztery spusty. Znak czasów? ludzi? czego?
I na koniec: Małopolska droga św. Jakuba czeka i zaprasza. 230 kilometrów. Z Sandomierza do Krakowa.

Dzisiaj kolekta na budowę nowych kościołów w diecezji. Nieszpory o 17:15.
————————–———————–——————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 17:30 pierwsze Nabożeństwo Różańcowe.
O 16:15 spotkanie dzieci I komunijnych. Podczas nabożeństwa poświęcenie różańców i wręczenie ich kandydatom do I komunii św.
————————–———————–——————————————————
I czwartek o godz. 17:00 Godzina święta Koronka i różaniec.
————————–———————–——————————————————
I piątek o 7:00 Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. O 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. O 5:00 zbiórka wyjeżdżających do Bratysławy i Budapesztu.
O 5:30 Msza św. (zabrać: dokument tożsamości, różaniec, Drogę do nieba).
————————–———————–——————————————————
W sobotę o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Różaniec.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele kurii i seminarium.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie placu kościelnego. Za udział i modlitwy w pielgrzymce do Zlatych Hor.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, kalendarze na 2015 rok (cena 2 i 5 zł.) oraz film
„Niebo istnieje naprawdę (cena 23 zł.)
————————–———————–——————————————————
Do przedsionka kościoła można cały czas przynosić nakrętki plastykowe jako pomoc dla chorych dzieci.
————————–———————–——————————————————
W sobotę 04.10. organizowany jest wyjazd na Czuwanie Róż Różańcowych do
Winowa. Mogą jechać wszyscy chętni. Szczegóły i zapisy u p. Marii Kruk tel. 77
4620326. Wyjazd o 8:45 z parkingu przy kościele. Koszt 15 zł.
————————–———————–——————————————————
Biblioteka, Centrum Kultury i Rada Rodziców PSP, organizują Festyn Ekologiczny, połączony z pchlim targiem i zbiórką pieniędzy na leczenie dzieci naszej gminy.
Zapraszamy osoby, chcące wystawić swoje stoiska. Info tel. 77 4611140 wew. 51.
Niedziela 12.10.2015 rok godzina 14:00. Hala Targowa.
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi Puzik, p. Elfrydzie Lewandowskiej, p. Janinie Lenart i p. Jadwidze Bonk składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Teresę Spałek, Renatę
Knapik, Renatę Czupała i Marzenę Morcinek. Bóg zapłać!
Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe!

