Porządek Nabożeństw
od 02.11. do 09.11.2014 r.
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
Poniedziałek 03.11.
17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
18:00 Za + żonę Barbarę w 1 r. śmierci, oraz ++ z pokr.
Wtorek 04.11. św. Karola Boromeusza, biskupa, wsp.
17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
18:00 Do Bożej Op. przez wst MB z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie z ok. urodzin
Środa 05.11.
17:00 Za wst. Karola Boromeusza za + męża i ojca Karola Pawlik w r. urodzin, ++ rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
17:30 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
I Czwartek 06.11.
17:00 Godzina św. Różaniec za ++ polecanych w wypominkach i Koronka
18:00 Za + ks. Huberta Mańczyk w 17 r. śmierci, ++ syna Pawła, rodziców Elżbietę i Zygfryda, brata Adama
Żak
I Piątek 07.11.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
18:00 1. Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgard, braci Georga, Waltra, Helmuta, bratową, szwagra oraz ++ z pokr.
2. Za + Franciszka Spałek w miesiąc po śmierci
19:00 Nabożeństwo dla młodzieży
I Sobota 08.11.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. i zdrowie dla Teresy i Edwarda Obst oraz o Boże bł.
w rodzinach córek
15:00 Msza św. Chrzest: Aurelia Emilia Pach, Karolina Ewa Kutal; Roczek: Adam Maksymilian Pałek
17:00 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
18:00 Do Bożej Op. za wst. MB z podz. i prośbą o opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. dla syna Kamila z ok.18
r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 09.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Boże bł. Opiekę Anioła Stróża, zdrowie dla Pauliny z ok.
1 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie
17:15 Różaniec za ++ polecanych w wypominkach
18:00 Za ++ rodziców Huberta i Łucję, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, brata Andrzeja, ++ z rodziny i dusze
w czyśćcu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Przemijanie
W naszym szybkim świecie, zagonieniu, szukaniu i znajdywaniu problemów gdzie ich nie ma,
przychodzą dni przełomu października i listopada. Dni zadumy refleksji. Przystanku nie tylko
nad Tymi, którzy ufamy są obleczeni w białe
szaty, i stoją wokół tronu Boga. Robimy też
przystanek nad sobą i swoim życiem. Te dni, ale
każdy pogrzeb i nawet poważna choroba uświadamiają, że człowiek ma „datę ważności” Każda
chwila może być ostatnią. Gdy człowiek otrzymuje wiadomość to nie wie co zawiera sms, mail
dobrą czy złą wiadomość. Tak i rozpoczynającym się dniem, nie wiemy co przyniesie. Trzeba
nam czuć „smak czasu”. Często żyjemy przeszłością lub przyszłością, a ucieka nam teraźniejszość. A jedna godzina naprawdę znaczy dużo.
Słynne jest zdanie trenera Bogdana Wenty z meczu piłki ręcznej „chłopaki do końca meczu zostało jeszcze bardzo dużo czasu,
bo 14 sekund”. W jednej godzinie możemy tak wiele uczynić.
W jednej godzinie może wszystko się zmienić. Sytuacje skrajne uświadamiają
Nam, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Życie nie sprowadza się do nieustannego „zapieprzania i opieprzania innych”. Oczywiście tylko i wyłącznie dla jakiegoś tam dobra. Warto nie zostawiać srebrnych sztućców czy porcelanowej zastawy na lepszą okazję. Bo najlepsza jest chwila która trwa.
Sentencja tygodnia: Paulo Coelho: „Wydaje się, że uchwycisz aparatem, kamerą ogrom gór i ich piękno? Patrz sercem. To ważniejsze od pokazywania
ludziom zdjęć”.
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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.
————————–——————————————————
Malowanie kościoła i ocieplenie: kolekta w lipcu - 8.363 zł; kolekta 26.10. - 7.421 zł; złom - 3.660 zł; wpłata firmy Mercur - 5.000 zł.
wpłaty 134 rodzin - 26.479zł. W sumie - 50.923 zł. Na zakupiony
materiał wydano - 21.000 zł. Zostaje więc -29.923 zł. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom!
————————–———————————————————
Liczenie wiernych na Mszach św. w niedzielę 19.10: udział 754
osoby (350 mężczyzn, 404 kobiet), liczba rozdanych komunii św.
389 (114 mężczyzn, 275 kobiet).

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy sw. o 10:00 Procesja na cmentarz. Pierwszy Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 17:15. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–———————————————————————
W środę w kancelarii od 18:30 do 19:30 można zapisywać intencje mszalne na 2015
rok.
————————–———————————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy Różaniec za ++. O 18:00 spotkanie kandydatów do I komunii św. (film).
————————–———————————————————————
I czwartek miesiąca. Nabożeństwo o 17:00.
————————–———————————————————————
I piątek miesiąca. Po Mszy o 7;00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny
chorych w domach z komunią św. O 19:00 Nabożeństwo dla młodzieży gimnazjalnej
i starszej.
————————–———————————————————————
W sobotę Msza św. chrzcielna o godz. 15:00. Nabożeństwo o godz. 17:00.
————————–———————————————————————
W przyszła niedzielę odpust i rocznica konsekracji kościoła w Staniszczach Wlk. Msza o
11:00. Różaniec za zmarłych o 17:15.
Po Mszach św. zbiórka do puszek na operację chorej Zuzi, córki pracownika BS. w Zawadzkiem. Organizatorem akcji są pracownicy Banku. Kolekta na cele parafii i pomoc
dla kościoła w potrzebie.
————————–———————————————————————
Bóg zapłać za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Rodzicom i dzieciom za przygotowanie Mszy św. dożynkowej i niedzieli misyjnej, s. Adalbercie za włożony trud. Za obecność na plebanii w „spotkaniach jesiennych”.
————————–———————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt i Stadt Gottes
————————–——————————————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Osiński l. 74. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ++
————————–———————————————————————
Zapraszam na „jesienne spotkania” na plebanię: w czwartek o 19:00 lektorów i kierowców.
————————–———————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Elżbiecie Gola, p. Edmundowi Mocny, p. Józefowi Fila, p. Wilhelmowi Prukop i p. Herbertowi Ozimek składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Natalię Jarzombek, Teresę
Drzymała, Monikę Puzik i Małgorzatę Trzasko.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie...

