Porządek Nabożeństw
od 26.10. do 02.11.2014 r.
Niedziela 26.10. Kiermasz, Misyjna
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Franciszka u. Anna, Emanuel, Teresa u. Franciszek, Schwester Teresa, Klara, Brüder Gerard
u. Teobald, ++ Małgorzata u. Krystyna u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za parafian
2. W int. żyjących członków Klubu Seniora o Boże bł., zdrowie, cierpliwość w cierpieniu oraz o życie
wieczne dla ++ z Klubu Seniora
17:15 Różaniec
18:00 Za + ojca w r. ur. oraz + matkę, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek 27.10.
17:15 Różaniec
18:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie w rodzinie z ok. rocznicy ślubu
Wtorek 28.10. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17:15 Różaniec
18:00 Za + ciocię Marię Ziaja w r. śmierci, ++ rodziców Gertrudę i Jana Wojsa, Emanuela i Gertrudę Lebioda,
++ rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę, bratanka ++ z rodzin Lebioda i Wojsa
Środa 29.10.
17:00 Z ok. 80 r. urodzin do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą
o Bożą opiekę i zdrowie oraz o dary Ducha Św. dla córek i wnuków
17:30 Różaniec
Czwartek 30.10.
17:15 Różaniec i Koronka
18:00 1. Za + matkę Karolinę i ojca Fryderyka, ++ ciocię Marię, 3 braci: Ernesta, Józefa, Alfreda, męża Pawła,
teściową Gertrudę, zięcia Krzysztofa oraz ++ z pokr.
2. Za + Hildegardę Mohr
Piątek 31.10.
17:15 Różaniec
18:00 1. Za + męża i ojca Gerhada Świerc, ++ brata Alfreda, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, teściów Franciszkę i Jana, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra Czoska, ciocię Franciszkę, wujka Wincentego Snajder oraz pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
2. ………………………..
Sobota 01.11. Wszystkich Świętych
7:30 1. Za + męża i ojca Joachima Garcorz w 3 r. śmierci, ++ ojca Wilhelma, teścia Józefa i pokr.
2. ………………………..
10:00 Z podz. za dar pielgrzymki do Bratysławy i Budapesztu o dalsze Boże łaski dla uczestników i całej parafii
14:00 Nabożeństwo za zmarłych i procesja
Niedziela 02.11. Wiernych zmarłych
7:00 Różaniec
7:30 Für alle ++
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ polecanych w wypominkach
17:15 Różaniec za ++
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsza Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie”.
Boli nas we współczesnym świecie to, że wiele słów nie ma pokrycia w rzeczywistości.
Dlatego, gdy słyszymy o miłości od razu
chcielibyśmy dodać, że w tym przykazaniu nie
chodzi o piękne obiecanki, ale o życie.
A w życiu pragnienie nie zawsze potrafi przekuć się na konkretną decyzję. Nie chcę Ci robić rachunku sumienia, ani tym bardziej zachęcać do tego, by w miejsce miłości, niejako
asekuracyjnie mówić o szacunku.
„Będziesz szanował Pana Boga swego” – jakże łatwiejsze byłoby to przykazanie! Tymczasem Bóg czeka na Twoją miłość. Słabą, nieporadną, może nieraz zranioną,
ale jednak miłość.
Jeśli kocham, to tęsknię i chcę się spotykać. Szczególnym miejscem spotkania z Bogiem jest kościół. Do kościoła na Mszę świętą przynoszę moje życie
z problemami i troskami, a Chrystus daje mi Swoje Boskie życie, o wiele
więcej, niż mogę się spodziewać, prosić i marzyć. Im bardziej kocham Boga, tym bardziej cieszę się kościołem, jako miejscem spotkania z Oblubieńcem. W świetle miłości mój kościół staje się dla mnie naprawdę drogi i chcę
się o niego troszczyć.
Złota myśl tygodnia
Świątynia wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera
człowieka na przyszłość (św. Jan Paweł II)
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W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
26.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann
02.11. Róża 1 p. Teresa Obst
09.11. Róża 2 p. Anna Bock
16.11. Róża 3 p. Inga Muc
23.11. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
30.11. Róża 5 p. Elfryda Fleger
————————–——————————————————————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga
i wsparcia ze strony braci.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.
————————–——————————————————————
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, klucz z kaplicy przynosimy na plebanię.

Dzisiaj obchodzimy Kiermasz i zakończenie Tygodnia Misynego. Gościem
w naszej parafii będzie ks. Paweł Brudek obecnie studiujący na KUL w Lublinie. Kolekta na malowanie świątyni, będzie zbierana przez przedstawicieli PRD
po każdej Mszy św. Różaniec o godz. 17.15.
————————–———————————————————————
Ostatni tydzień Nabożeństw Różańcowych. Zapraszamy.
————————–———————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec.
————————–———————————————————————
W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 7:30 (w j. polskim), 10:00. Nie będzie Mszy o 18:00. Nabożeństwo i procesja na cmentarz
o 14:00. Kolekta na cele parafii.
————————–———————————————————————
W przyszłą niedzielę wspomnienie Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w każdą
niedzielę. Pierwszy Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o godz.
17:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–———————————————————————
Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Szczególnie przy grabieniu
liści i przy kwiatowych rabatkach.
————————–———————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, różne kalendarze
————————–——————————————————————
Okazja do spowiedzi:
Dzieci w środę od 15:30 do 17:00.
Młodzież i dorośli: w czwartek od 16:00 do 18:00.
W piątek od 8:00 do 10:00 i od16:00 do 18:00.
W sobotę przed Mszami św.
Najpiękniejsze co możemy zmarłym ofiarować i czego potrzebują to Nasza modlitwa, przyjęta Komunia i ofiarowana Msza św.
————————–———————————————————————
Zapraszam na „jesienne spotkania” na plebanię: w poniedziałek o 19:00 szafarzy,
we wtorek o 19:00 orkiestrę.
————————–———————————————————————
Następne spotkanie z cyklu „Rozmowy o wychowaniu” odbędzie się 27.10. br.
o godz. 17:00 w szkole podstawowej. Zachęcamy do udziału!
————————–———————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Pawłowi Zuber
i p. Stefanii Smandzich składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Danutę Radek, Marię
Niesmak, Marię Ebelt i Izabelę Ebelt.
Zadumy, modlitwy i refleksji na te dni życzymy!

