Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 06.11. do 13.11.2016 r.
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 + Lydię Bekierz - zam. od ministrantów i marianek
17:15 Różaniec za ++
18:00 Za ++ rodziców i pokr.
Poniedziałek 07.11.
17:30 Różaniec za ++
18:00 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin, + matkę Elżbietę
Wtorek 08.11.
18:30 Różaniec za ++
19:00 W naszych intencjach
Środa 09.11. Rocznica pośw. Bazyliki na Lateranie
17:00 ……………..
Czwartek 10.11.
7:00 ……………..
Piątek 11.11.
8:00 Za ++ męża Eryka, o. Krystiana, teściów Jana i Gertrudę, szwagrów Józefa i Reinholda oraz ++ z pokr.
Sobota 12.11.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
——–—–——–—–—————————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Alfreda, rodziców Marie i Józefa, Jadwigę i Franciszka, brata Georga, szwagra Gerharda oraz pokr.
Niedziela 13.11. 33 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. żyjących i ++ członków klubu seniora z Kolonowskiego
17:15 Różaniec za ++
18:00 …………...
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Wieczny odpoczynek …
Bóg zapłać za każdą modlitwę,
ofiarowaną Komunię św. Mszę
św. i Różaniec za moją Mamę
śp. Lydię.
Ufam i wiem, że w tym Roku Miłosierdzia przeszła przez najważniejszą i najpiękniejszą Bramę,
jaką przygotował Sam Jezus Miłosierny.

Jezu Ufam tobie !
Dziękuję za każdą życzliwość: słowo mówione i pisane, wypowiedziane i nie wypowiedziane.

Sentencje: ks. Jan Twardowski

„Święta pamięć o naszych świętych matkach”.
„Czy o matce można mówić, że była?”
„W braku tematu o matce, kryje się wiara w to, że matka nie
umiera.”
„Wiara obdarza życiem dłużej niż na zawsze.”
„Matki mają ten przywilej, że odchodzą cicho i przy płaczu bliskich.”
„Na ziemi chyba najdłużej żyją matki. Żyją w sercach swoich
dzieci”.

45/2016

papież Franciszek o Miłosierdziu:
„To nie zachowywanie Prawa zbawia, ale wiara w Jezusa Chrystusa, który przez swoją mękę i zmartwychwstanie niesie zbawienie razem z miłosierdziem, które usprawiedliwia”. Jak będziesz dobrym człowiekiem, to pójdziesz do nieba. Ten uproszczony schemat chrześcijaństwa ciągle funkcjonuje w niejednej
głowie, a przez to wielu ludzi czuje się zdyskwalifikowanych.
Zbawienie jest darem, który przyjmujemy przez wiarę. Uwierzmy w to!
W Piśmie Świętym sprawiedliwość jest rozumiana zasadniczo
jako pełne zaufania zdanie się na wolę Boga. Ze swej strony
Jezus mówi częściej o znaczeniu wiary niż o zachowaniu Prawa”. Przykazania przypominają nam o tym, że Bóg czegoś od
nas oczekuje. Zamiast skupiać się na tych oczekiwaniach, szukajmy przede wszystkim Jego, chciejmy kochać Go coraz bardziej, a przez to będziemy umieli Mu coraz bardziej zaufać.
„Spowiednicy muszą być prawdziwym znakiem miłosierdzia
Ojca. Nie można być spowiednikiem z przypadku. Spowiednikami stajemy się wtedy przede wszystkim, gdy wpierw sami
jako penitenci szukamy przebaczenia”. Wiele osób modli się
przed spowiedzią o dobre przeżycie tego sakramentu. W tę modlitwę włączamy także prośbę o Ducha Świętego dla spowiednika. A może warto modlić się, aby ten, kto ma nas spowiadać,
sam doświadczył łaski dobrej spowiedzi?
„W każdym z «najmniejszych» jest obecny sam Chrystus. Jego
ciało staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych,
ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach, abyśmy mogli
Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc”. W spotkaniu
z ludzką biedą przeważnie wchodzimy w schemat traktowania
danej sytuacji jako problemu. Tymczasem niedostatek jest
wyzwaniem, czyli okazją do rozwoju. Nie tylko dla tego, który
pomocy potrzebuje, ale też dla potencjalnego pomagającego.

Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Różaniec za
zmarłych. Kolekta na cele diecezji seminarium. Odpust w parafii Staniszcze Wielkie.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W poniedziałek o 17:30 Różaniec za ++. O 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. Koszt 13 zł. zapisy w zakrystii.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
We Wtorek o 19:00 ostatnia Msza św. Roku Miłosierdzia z błogosławieństwem Lurdzkim. Można przynosić intencje, prośby, podziękowania,
świadectwa. O 18:30 Różaniec za ++.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie w salce kandydatów do I Komunii św.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W czwartek 10.11, spotkanie z św. Marcinem. Początek o 16:00 przed
Kościołem. Zachęcamy do złożenia „Daru materialnego” na rzecz Misji. Zapraszamy wszystkie dzieci.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W piątek od 8:30 odwiedziny chorych z Komunią w domach.
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15
Nieszpory. Kolekta na opał do obiektów parafialnych (trzecia i ostatnia).
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
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
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Małgorzata
Swoboda, Barbara Grad, Sylwia Koston, Maria Respondek. Bóg zapłać!
–—–——–——–——————–———–—–———–—————–—
Błogosławionego Tygodnia

