Porządek Nabożeństw
od 23.10. do 30.10.2016 r.
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 .
Poniedziałek 24.10.
17:30 Różaniec
18:00 O szczęście wieczne dla ++ Tadeusza Osińskiego w r. śmierci, matkę Franciszkę, teściów
Marię i Franciszka Swoboda ++ z pokr.
Wtorek 25.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Józef i Maria, męża Józefa, brata Ernesta, teściów Michała i Emilię, Jana
i Elżbietę, Paulinę ++ z rodziny
Środa 26.10.
17:00 Za + Gerard Młynek w 2 miesiąc po śmierci
17:30 Różaniec
Czwartek 27.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ siostrę Annę w r. śmierci, szwagra Alojzego, rodziców Marię i Franciszka, brata
Joachima i pokr.
Piątek 28.10. św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, święto
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ ciocię Marię Ziaja w r. śmierci, Gertrudę i Jana Wojsa, Emanuela i Gertrudę Lebioda,
rodzeństwo, szwagrów, szwagierki, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta ++ z rodzin Wojsa, Lebioda, Ziaja
Sobota 29.10.
8:00 Za + Elżbietę Steinert - zam. od koleżanki
——–—–——–—–—————————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ 2 mężów Czaja, Pietrzyk, rodziców Rąpała, Stefan, Koloczek
Niedziela 30.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 Za + Gertrudę Bonk - zam. od sąsiadów (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za żyjących i ++ parafian, ofiarodawców i darczyńców
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Augusta, teściów Łucję i Teodora, szwagra Piotra, dziadków pokr.
i dusze w czyśćcu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

43(1192) 23.10. – 30.10.2016
Z listu pasterskiego Episkopatu Polski
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, we wszystkich świątyniach
Kościoła katolickiego w Polsce, każdy
będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa
za Króla i Pana. Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania
Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia
osobistego, rodzinnego i narodowego we
wszelkich jego wymiarach i kształtowanie
go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy
wręcz odchodzenia od Boga. W naszym
życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju
detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości
wpływu na nasze życie i postępowanie.
A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca”. Nie trzeba więc Chrystusa
intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też
ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki.
Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie
domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania
nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania
Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego
i społecznego.
Sentencja: Benedykt XVI: Tylko władza, która poddaje się kryteriom i osądowi nieba, może się stać władzą służącą dobru.
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Propozycja
Kończy się Rok Miłosierdzia. Katechizm podaje Nam 7 uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Zastanawiamy się często jak te uczynki konkretnie w życiu
realizować? Pytamy czy wrzucenie symbolicznej złotówki proszącym na ulicy to czyn
miłosierdzia? Nie odpowiem na pytanie, czy wspomagać osoby proszące na ulicy czy też
nie? Mam jednak propozycję! Szczególnie teraz w okresie, kiedy dużo pieniędzy wydajemy na kwiaty, wieńce, znicze na groby naszych bliskich. Można zamiast jednego kwiatka, jednego znicza wspomóc akcję Grupy Młodzieży ŚDM i ofiarować „COŚ” na leczenie naszego parafianina, ministranta Michała. Proponuję, aby ta akcja ofiarności trwała do
końca Roku Miłosierdzia (20 listopada). Można zamiast zakupu znicza, kwiatka na groby
bliskich wrzucić „COŚ” do skarbonki z tyłu kościoła, obok figury św. Antoniego. Ofiary
tam składane będą pierwszym funduszem ! na wyjazd młodzieży do Panamy.
AKCJA: ZAMIAST ZNICZA DO SPALENIA POSTAW NA POMOC DLA MICHAŁA
LUB MŁODZIEŻY NA PANAMĘ 2019
–—–——–—–————–—————–——————–———–———–——–—
Opowiadanie
Pewien młodzieniec zapytał najmądrzejszego z ludzi o tajemnicę szczęścia. Mędrzec poradził młodzieńcowi, by obszedł pałac i powrócił po dwóch godzinach.- Proszę cię jedynie o jedno - powiedział mędrzec, wręczając mu łyżeczkę, na której umieścił dwie krople
oliwy. – W czasie wędrówki nieś tę łyżeczkę tak, by nie wylała się oliwa. Po dwóch godzinach młodzieniec wrócił, a mędrzec zapytał go: - Czy widziałeś arrasy w sali jadalnej?
Czy widziałeś wspaniałe ogrody? Czy zauważyłeś piękne pergaminy? Młodzieniec ze
wstydem wyznał, że nie widział niczego. Troszczył się jedynie o to, by nie wylać kropel
oliwy. Wróć i spójrz na cuda mego świata – powiedział mędrzec. Młodzieniec wziął łyżeczkę i znów zaczął wędrówkę, ale tym razem obserwował wszystkie dzieła sztuki. Zobaczył też ogrody, góry i kwiaty. Powrócił do mędrca i szczegółowo zdał sprawę z tego,
co widział.- Gdzie są te dwie krople oliwy, które ci powierzyłem? – spytał mędrzec. Spojrzawszy na łyżeczkę, chłopak zauważył, że ich nie ma. Oto jedyna rada, jaką mogę ci dać
– powiedział mędrzec – Tajemnica szczęścia tkwi w dostrzeganiu wszystkich cudów świata, przy jednoczesnej dbałości o dwie krople oliwy na łyżeczce.
–—–——–—–————–—————–——————–———–———–——–—
W listopadzie następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.11. Róża 9 p. Maria Kruk
13.11. Róża 10 p. Brygida Lepka
20.11. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
27.11. Róża 12 p. Manfred Ullmann
–—–——–—–————–—————–——————–———–———–——–—
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
O modlitwę i solidarność z krajami, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia
–—–——–—–————–—————–——————–———–———–——–—
Terminy nauk przedmałżeńskich w 2016 roku: 6, 7, 12,13 grudnia. Nauki rozpoczynają
się przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00.

Dzisiaj 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.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po Różaniec.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W piątek o 10:00 w salce spotkanie 1 i 2 klasy gimnazjum.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Kiermasz czyli rocznica Konsekracji naszej świątyni. Kolekta na cele parafii. O 15:00 w salce film „Bóg nie
umarł cz. 2”. O 17:15 Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Sakrament pokuty: czwartek 16:00 - 18:00; piątek 16 - 18:00 (zapraszamy dzieci
i młodzież); sobota 8:30 - 10:00 i 16:00 - 18:00.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Kartki na wypominki, modlitwę za zmarłych, można zabrać ze stolika. Zapisane wymienieniem naszych zmarłych można przynosić do zakrystii. Różaniec za zmarłych
polecanych będzie od 2 do 8 listopada.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Kancelaria czynna w piątek i sobotę.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej
opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny (5 zł.) oraz Dobre Nowiny (ofiara) w tej gazetce wiele
artykułów m.in. o św. Ricie, modlących się sportowcach, modlitwie o uzdrowienie, mocy różańca
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Edytę Sylwię Hoszwa oraz
z ul. Szkolnej: Marzenę Jezierny, Jolantę Kciuk i Ewę Lenart. Bóg zapłać!
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
++ Odbył się pogrzeb śp. Antoni Maniera, Wieczny odpoczynek …++
–—–——–—–————–——————–———–—–———–—————–—
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 u ks. Piotra oraz p. Józefa Koj i Henryka Fleger)
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych

