Porządek Nabożeństw
od 30.10. do 06.11.2016 r.
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
Poniedziałek 31.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za + Magdalenę Czok - zam. od 8 Róży Różańcowej
Wtorek 01.11. Wszystkich Świętych
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Joachima Garcorz w r. śmierci, ojca Wilhelma, teścia Józefa (j. polski)
10:00 Za ++ ojca Edmunda w 90 r. urodzin, matkę Hildegardę
14:00 Nabożeństwo za zmarłych i Procesja na cmentarz
Środa 02.11. Wszystkich zmarłych
8:00 Za ++ Ernesta i Hildegardę, rodziców, brata Rajmunda, 3 szwagrów, 3 szwagierki, ciocię i pokr. (j. polski)
10:00 Za ++ polecanych w wypominkach
17:15 Różaniec za ++
17:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała z ok. urodzin
20:30 Apel za zmarłych
I Czwartek 03.11.
17:00 Godzina Święta i Różaniec za ++
18:00 Za + męża i ojca Wilhelma z ok.. 80 r. urodzin
I Piątek 04.11.
7:00 Za chorych i starszych (j. niemiecki)
17:30 Różaniec za ++
18:00 Za ++ męża i ojca Bogusława Kruk, rodziców Różę i Franciszka, teściów Zofię i Leona, bratową, szwagierkę, szwagra, dziadków, krewnych z pokr. Kruk, Smieskol, Klimas, Obst
I Sobota 05.11.
8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę zdrowie dla rodziny Małgorzaty
i Klaudiusza Konieczko z ok 20 r. ślubu
15:00 Roczek Oliwia Anna Wilczek
——–—–——–—–—————————–—————–—–——–——————
17:00 Nabożeństwo i Różaniec za ++
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę zdrowie dla Kornelii z ok.. 50 r. urodzin
Niedziela 06.11. 32 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. MBNP o Boże bł. opiekę zdrowie dla męża Krzysztofa z ok.. 65
r. urodzin i 44 r. r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie córki (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ polecanych w wypominkach
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ rodziców i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Rok Jubileuszowy Miłosierdzia
Rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku zakończy w Niedzielę
Chrystusa Króla 20 listopada 2016 roku. 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,
pielgrzymka na Jasną Górę oraz pielgrzymka do Italii.
Byliśmy obecni na ŚDM w Krakowie. Odbywa się nawiedzenie obrazu Jezu Ufam Tobie w rodzinach. Uczciliśmy
Relikwie św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II, udzielano
namaszczenia Balsamem Miłosierdzia. Został poświęcony
krzyż na Nowym Osiedlu jako pamiątka tego Roku. Na
Mszach szkolnych jest rozważanie na temat uczynków
miłosierdzia. Przed Nami jeszcze:
- 02.11. Dzień Zmarłych - o 20:30 w kościele modlitwa
i Apel za naszych zmarłych
- 08.11. wtorek - ostatnia Msza św. z błogosławieństwem
Lurdzkim Roku Miłosierdzia
- 18.11. piątek – 19:00 Msza św. dziękczynna za Rok
Miłosierdzia i ŚDM dla całej młodzieży
- 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. Akt ku czci Chrystusa Króla
To są inicjatywy parafialne, wspólne. Najważniejsze jednak jest to, jak każdy z Nas przeżywa ten
Rok? Dwie prośby, zachęty:
1. Podziel 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
2. 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 zakupu
znicza, kwiatka na groby wrzucić „COŚ” do skarbonki z tyłu kościoła, obok figury św. Antoniego.
Ofiary tam składane będą pierwszym funduszem ! na wyjazd młodzieży do Panamy.
Zapraszam do: ZAMIAST STAWIAĆ ZNICZ DO SPALENIA POSTAW ŚWIATEŁKO TRWAŁE
PANAMA 2019
Sentencja: Helen Exley - Tak łatwo przychodzi nam rzec nienawidzę, a tak trudno przychodzi nam
rzec lubię Ciebie
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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. Składamy podziękowania Tym, którzy
to czynią, Bóg zapłać!
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.
—–——–—–—————–———–—–———–—————–—
- Znicze się wypalają, My nie zamierzamy, dlatego ofiary na wyjazd
do Panamy zbieramy
- Po co znicz, po co kwiatek, na Panamę złóż zadatek

Dzisiaj 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
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W poniedziałek Spowiedź św. 8:00 - 9:00 i 16:00 - 18:00.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godzinie 7:30 i 10:00.
Nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz o 14:00. Kolekta na cele
utrzymania naszego parafialnego cmentarza.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o 8;00;
10:00 i 18:00. Różaniec za zmarłych o 17:15. Apel z modlitwą za zmarłych
o 20:30. Po każdej Mszy św. można zapisywać Intencje Mszalne na 2017 rok.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
I czwartek Godzina św. i Różaniec za zmarłych o 17:00.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
I piątek Msze św. o 7:00 i 18:00. Różaniec za zmarłych o 17:30. Odwiedziny
chorych w domu od 8;00.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
I sobota o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo i Różaniec za zmarłych
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Różaniec za zmarłych. Kolekta na cele diecezji seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego 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. Szkolnej: Urszulę Knol, Barbarę Głąbik, Barbarę Marcinkowską, Katarzynę Budnik. Bóg zapłać!
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Liczenie wiernych: uczestników Mszy świętych - 813 (kobiet 465, mężczyzn
348). Komunii św. udzielono - 486 (kobiet 308, mężczyzn 178).

