Porządek Nabożeństw
od 16.10. do 23.10.2016 r.
Niedziela 16.10. 29 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ks. Huberta z ok urodzin, rodziców, brata Adama i pokr.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców, męża Joachima, teścia Józefa i pokr.
Poniedziałek 17.10. św. Ignacego z Antiochii, biskupa i męczennika, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 1. Za ++ żonę i matkę Jadwigę, rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawła, 4 braci i pokr.
2. Za ++ męża i ojca Klausa z ok. urodzin, teściów Marię i Józefa, rodziców Łucję i Franciszka,
++ z rodzin Gepert i Drynda
Wtorek 18.10. św. Łukasza ewangelisty, święto
18:30 Różaniec
19:00 W Naszych intencjach, szczególnie małżeństw i rodzin
Środa 19.10.
17:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę , ciocię Marię, wujka Jana, rodziców Emanuela i Gertrudę, 3 siostry,
2 braci, szwagrów, szwagierkę, siostrzenicę, bratanka, dziadków i pokr.
17:30 Różaniec
Czwartek 20.10. św. Jana Kantego, prezbitera, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 1. Za ++ ojca Jana z ok. urodzin, matkę Annę, brata Huberta, syna Andrzeja, męża Marcina, jego ojca
Jana, wnuka Mateusza, wszystkich z pokr. i dusze w czyśćcu
2. Za + Ericha Smieskol w miesiąc po śmierci
Piątek 21.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Annę i Ottona, Elżbietę i Piotra, rodzeństwo, szwagrów, szwagierki z obu stron,
swatów Józefa i Wilhelma
Sobota 22.10. św. Jana Pawła II, wsp.
8:00 Za + Gertrudę Machnik - zam. od 8 Róż Różańcowej
10:00 W int. wychowanków, rodziców i pracowników Przedszkola
14:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie
z ok 50 r. ślubu Renaty i Rudolfa Puzik oraz o dary Ducha Św. w rodzinach synów
——–—–——–—–—————————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za + matkę z ok. urodzin i ++ z pokr.
Niedziela 23.10. Misyjna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Rocha i Marię, męża Huberta i jego rodziców, brata Józefa, męża i ojca Wilhelma jego rodziców, szwagra Stanisława (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + ojca Ryszarda, ++ z rodziny i pokr.
17:15 Różaniec
18:00 Za + żonę i matkę Barbarę Sojka w 3 r. śmierci ++ z pokr .

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

42(1191) 16.10. – 23.10.2016
Rok Jubileuszowy Miłosierdzia
Rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku zakończy
w Niedzielę Chrystusa Króla 20 listopada 2016
roku. Pozostał więc jeden miesiąc.
Podejmujemy różne inicjatywy związane z Rokiem Jubileuszowym. W jeden wtorek miesiąca,
jest Msza św. Roku Miłosierdzia, w jedną niedzielę miesiąca jest Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia oraz film w salce. W każdy
czwartek jest odmawiana Koronka. Odbyły się
dwie pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach oraz pielgrzymka do
Italii. Byliśmy obecni na ŚDM w Krakowie.
Odbywa się nawiedzenie obrazu Jezu Ufam Tobie w rodzinach. Został poświęcony krzyż na
Nowym Osiedlu jako pamiątka tego Roku. Na
Mszach szkolnych jest rozważanie na temat
uczynków miłosierdzia. Składane są ofiary do
skarbonki miłosierdzia z tyłu kościoła jako
wsparcie na wyjazd do Krakowa oraz dla potrzebującej młodzieży. Przed Nami jeszcze:
- 18.10. wtorek - Msza św. Roku Miłosierdzia z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II
- 23.10. niedziela - Dzień Naszej Grupy ŚDM
- 30.10. niedziela – Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia i film w salce
- 02.11. Dzień Zmarłych - o 20:30 w kościele modlitwa i Apel za naszych zmarłych
- 18.11. piątek – 19:00 Msza św. dziękczynna za Rok Miłosierdzia i ŚDM dla całej młodzie
ży
- 19.11. sobota – od 16:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
- 20.11. niedziela – Msza św. o 10:00 kończąca Rok Miłosierdzia
To są inicjatywy parafialne, wspólne. Najważniejsze jednak jest to, jak każdy z Nas przeżywa ten Rok? Co uczyniłeś? Czy coś zmieniłeś? Czy.......? Można pytania sobie stawiać. Co
z tego Roku pozostanie?
Moja prośba i zachęta, aby dzielić się swoim świadectwem z przeżytego Roku Miłosierdzia.
Z wydarzeń przeżytych wspólnie lub doświadczeń osobistych. Będzie przy obrazie Jezu
Ufam Tobie w kościele skrzynka, gdzie można przynosić swoje świadectwa, podziękowania,
podpisane lub anonimowe. Można też swoje świadectwa, podziękowania przesyłać na adres:
ks.pb@interia.pl
Sentencja: Khalil Gibron: My wędrowcy, zawsze szukający samotnych dróg, żadnego dnia
nie zaczynamy na miejscu, gdzie zakończył się dzień wczorajszy, a wschodzące słońce nie
zastaje nas tam, gdzie zostawiło nas o zachodzie. Wędrujemy nawet, kiedy ziemia śpi.
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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 wrzucamy 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 dobro 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.
(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.
Koszty utrzymania cmentarza do 30 września 2016 roku:
- wpłaty - opłaty za pomnik: 2.600 zł. za rezerwację: 2.400 zł. razem:
5.000 zł.
- opłaty (Remondis + woda): 6.123 zł.
–—–——–—–————–——————–———–———–——–—
W środę 19.10. w Krakowie Łagiewnikach nastąpi Akt proklamacji przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. We wszystkich świątyniach oraz domach Akt
ten dokona się w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
–—–——–—–————–——————–———–———–——–—
W niedzielę 30.10. w Jemielnicy odbędzie się spotkanie Bractwa św. Józefa, pod przewodnictwem ks. biskupa. Gorąco zachęcamy do przemyślenia
i wstąpienia do Bractwa naszych parafian (szczegóły można uzyskać u ks.
Piotra oraz panów Józefa Koj i Henryka Fleger).

Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15
Różaniec. Na Mszach św. liczenie wiernych. Kolekta na cele parafii. Gościmy ojca ze
Zgromadzenia Oblatów NMP. Można nabywać kalendarze misyjne na 2017 rok. Odpust w parafii Łagiewniki Małe.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
We wtorek Różaniec o 18:30. O 19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia. Przynosimy intencje. W czasie Mszy św. Błogosławieństwo Lurdzkie. Po Mszy św. rodzinami, małżeństwami, indywidualnie będzie możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po Różaniec. O 16:00 spotkanie kandydatów do
I komunii św.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W czwartek o 19:00 na plebanii spotkanie PRD. Będzie minimum słów proboszcza,
a (oby) maksimum słów członków PRD. Dlatego można do nich zgłaszać wszelkie propozycje, uwagi, żale, troski, dotyczące życia parafii, które omówimy na spotkaniu.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W piątek o 18:45 w salce spotkanie 3 klasy gimnazjum.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II. O godz. 17:30 Różaniec. O 10:00 Msza św.
w int. wszystkich związanych z naszym przedszkolem. Po Mszy św. błogosławieństwo obiektu przedszkola.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Jest to Niedziela Misyjna. Na Mszę o 10:00 zapraszamy dzieci w strojach misyjnych. O 15:00 w salce spotkanie Rodziny Różańcowej. Na Mszach św. w czasie ogłoszeń kilka słów powie młodzież. Różaniec o 17:15 przygotowany przez Grupę Młodzieży ŚDM. Zapraszamy do
udziału wszystkich szczególnie młodzież (uczniowie gimnazjum, do zakrystii przyniosą
do podpisu Dzienniczek kandydata). Po Mszach zbiórka ofiar na wsparcie leczenia Michała.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Ofiary na Fundację
Nowego Tysiąclecia wyniosły 1.125 zł i 5 euro. Parafialnemu Zespołowi Caritas za
przygotowanie w salce spotkania seniorów. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają
z zaproszeń do udziału w różnych wydarzeniach. Którzy angażują się. Ważna jest organizacja , ale ważne są chęci i odpowiedź na wszelkiego rodzaju zaproszenia.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej
opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Edytę Fuchs, Urszulę Kij,
Beatę Kisiel oraz z ul. Szkolnej: Beatę Ściupider. Bóg zapłać!
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych

