Porządek Nabożeństw
od 19.10. do 26.10.2014 r.
Niedziela 19.10. XXVIII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + siostrę Annę, szwagra Alojzego, rodziców Marię i Franciszka, brata Joachima oraz
++ z pokr.
9:30 Godzinki ku czci 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 Boże bł. w rodzinie córki
17:15 Różaniec
18:00 Za + matkę Joannę w r. urodzin
Poniedziałek 20.10. św. Jana Kantego, prezbitera, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Za + brata w 30 r. śmierci, ++ rodziców Łucję i Teodora
Wtorek 21.10. bł. Jakuba Strzemię, biskupa, wsp.
17:15 Różaniec
18:00 Za wst. św. Jana Pawła II o Boże bł. I opiekę dla rodzin Jancik i Sledziona
Środa 22.10. św. Jana Pawła, papieża, wsp.
11:00 Msza św. i ślub Katrin Konieczna i Kamil Nocoń
17:00 Za ++ z rodzin Leszczyk, Anderwald, Koj, Spałek
17:30 Różaniec
Czwartek 23.10.
17:15 Różaniec i Koronka
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Klausa Gepert z ok. urodzin, ++ rodziców Marię i , teściów Łucję
i Franciszka Drynda
Piątek 24.10.
17:15 Różaniec
18:00 Za + męża Ernesta w 20 r. śmierci oraz ++ z pokr.
Sobota 25.10.
8:00 ………………………………………………..
—–—————————————–—–—————–————————————
17:15 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, szwagra Piotra, teściów, dziadków i ++ z pokr.
Niedziela 26.10. Kiermasz, Misyjna
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………..
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za parafian
2. O Boże bł. łaski i zdrowie dla emerytów oraz za ++ emerytów
17:15 Różaniec
18:00 ………………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu, to, co należy do Boga”.
Tym stwierdzeniem Jezus podkreśla,
że wartość człowieka nie określa się
miejscem w społeczności politycznej.
Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest uczestnictwo
w życiu Boga. Obywatele czerpią ze
strony państwa (Cezara) określone profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej
racji są zobowiązani płacić podatki
i w sposób odpowiedzialny angażować
się w walkę o prawdę i sprawiedliwość
społeczną. Z drugiej jednak strony należą do Boga, mają odbity w sercu Jego
obraz, podobieństwo, dlatego powinni
oddawać Bogu cześć, uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania
każdemu tego, co się mu należy.
Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw:
czarne-białe, wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne,
wiążą się ze sobą. Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału
na sfery sakralne, duchowe i świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu.
Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? Jak wypełniam
obowiązki społeczne i polityczne? Czy biorę odpowiedzialność (na moim
odcinku) za kształt państwa? Czy oddaję Bogu to, co należy do Boga,
a Cezarowi to, co należy do Cezara?
Sentencja tygodnia. Ingeborg Nelson: „ Niezależnie od tego ile mamy lat,
zawsze potrzebujemy, takich dobrych ludzi, którzy trudzą się i męczą, aby
nam dać jakąś wyjątkową chwilę, coś szczególnego, uśmiech na twarzy”.
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Opowiadanie:
Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce w pobliżu fontanny siedział starszy człowiek, który w milczeniu je obserwował i przysłuchiwał się ich rozmowom. Każda z kobiet wychwalała swojego syna. – Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, że nikt nie
jest w stanie mu dorównać. – Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik.
Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby poszczycić się tak pięknym głosem,
jak on. – A ty, co powiesz o swoim synu? – zapytały trzecią kobietę, która
nic nie mówiła. – Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego
o moim dziecku, odpowiedziała tamta. Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu
innych. Nie robi jednak nic specjalnego… Kiedy dzbany były już pełne,
kobiety skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi również starzec. Naczynia były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. Podbiegło wtedy do nich
trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś widowisko:
oparł dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w górze,
a potem zaczął wykonywać salta. Kobiety przyglądały mu się z zachwytem:
– Ach, jaki zręczny! Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos
miał tak piękny, jak słowik! Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem
w oczach: – Ach, cóż to za anioł! Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na barki ciężką amforę i zaczął ją dźwigać, idąc przy jej boku.
Wtedy kobiety zwróciły się do starca: – Co powiesz o naszych synach? –
O synach? – zawołał ze zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego!
————————–———————————————————
św. Jan Paweł II o rodzinie:
„Obowiązek rodziców do wychowywania jest pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób; wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany
innym, ani przez innych zawłaszczony”. Rodzice coraz więcej czasu spędzają w pracy, a dzieci w szkole. Nie ma czasu na głębokie rozmowy. Wydaje
się więc, że coraz więcej zależy od tego, jak kompetentni są nauczyciele.
A jednak szkoła domu nie zastąpi.
————————–———————————————————
Na wesoło:
Ksiądz wybrał się z ministrantami do ZOO. Gdy zbliżają się do klatki
z tygrysami zwraca uwagę jednemu z niesfornych: - Jasiu, nie podchodź bliżej do tych tygrysów. - Ale ja im nic nie zrobię.
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do
szkoły po wakacjach”? Zgłasza się Marek: - Kłamstwem.

Dzisiaj kolekta na cele Misji. Będzie można zabrać kartki na wypominki. Odbywa się
liczenie wiernych. Różaniec o godz. 17:15.
————————–———————————————————————
Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe.
————————–———————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec. O 16:15 spotkanie dzieci
I komunijnych.
————————–———————————————————————
W piątek o 19:00 spotkanie 1 i 2 klasy gimnazjum.
————————–———————————————————————
W przyszłą niedzielę obchodzimy w naszej parafii Niedzielę Misyjną i Kiermasz.
Gościem w naszej parafii będzie ks. Paweł Brudek obecnie studiujący na KUL
w Lublinie, psychologię. Prośba do dzieci i rodziców o przygotowanie Mszy św.
o 10:00 przez tradycyjne misyjne stroje. Kolekta na malowanie świątyni, będzie
zbierana przez przedstawicieli PRD po każdej Mszy św.
————————–———————————————————————
Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Szczególnie za grabienie liści oraz
porządkowanie rabatek kwiatowych. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia
wyniosła 1.173 zł. i 20 euro.
————————–———————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, różne kalendarze
————————–———————————————————————
Na sobotę, o godz. 9:00 zapraszamy kandydatów do Bierzmowania, szczególnie
z klasy 3, ale mogą również przyjść uczniowie klasy 1 i 2, do grabienia liści na terenie kościelnym.
————————–———————————————————————
W sobotę o 9:00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
————————–———————————————————————
Od poniedziałku 20.10. po Różańcu, przed kościołem, młodzież gimnazjalna będzie
sprzedawała stroiki na groby.
————————–———————————————————————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do
piątku po Mszach św. Zbliża się czas Wszystkich Świętych, pamiętajmy że najpiękniejsze co możemy zmarłym dać i czego potrzebują to Nasza , przyjęta Komunia św.,
ofiarowana Msza św.
————————–———————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Edeltraudzie Potyka,
p. Gertrudzie Wichula i p. Gertrudzie Nowak składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
————————–———————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Dorotę Chromiec, Magdalenę Macioł, Magdalenę Jastrzembską i Iwonę Krupa. Bóg zapłać!
Pięknego i Błogosławionego tygodnia !

