Porządek NaboŜeństw
od 13.12. do 20.12.2009 r.
Niedziela 13.12. III Adwentu (Gaudete)
7:30
Um die ewige Ruhe für die + Mutter zum Geburtstag, + Bruder u. Schwiegervater
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ 2 matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, teściów, szwagierkę ElŜbietę
oraz ++ z pokr.
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
……………………………………………..
Poniedziałek 14.12. św. Jana od KrzyŜa, prezb. i dra K.
17:00
Za + matkę Gertrudę Krupok w 15 r. śm., ojca Pawła, dziadków z obu stron,
rodzeństwo, teściów Pawła i Wiktorię Młynek, babcię Florentynę, szwagrów
Zygfryda i Jana oraz szwagierkę Analizę (roraty)
Wtorek 15.12.
17:00
Za ++ rodziców Teodora i Matyldę Macioł, siostrę Urszulę, teściów Rocha
i Rozalię Sylla, matkę chrzestną Marię oraz ++ z pokr. z obu stron (roraty)
Środa 16.12.
17:00
Za + Władysława w r. śm. (Msza św. szkolna i roraty)
Czwartek 17.12.
17:00
Za ++ z rodziny Śmieszkol i dusze w czyśćcu cierpiące (roraty)
Piątek 18.12.
17:00
Przez wstaw. św. Adolfa Kolpinga o udzielenie wsparcia duchowego w Ŝyciu
religijnym oraz w realizacji podjętych przedsięwzięć w int. Rodziny Kolpinga
(Msza. św. młodzieŜowa i roraty)
Sobota 19.12.
8:00
Do MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z ok. ur. oraz
o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + Ŝonę i matkę Jadwigę Mocny w r. śm., rodziców Augustynę i Dominika
Maleska, Wiktorię i Pawła Mocny oraz ++ z pokr. Maleska i Mocny

Niedziela 20.12. IV Adwentu
7:30
1. Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte
um weiteren Gottes Schutz, Gesundheit anlässlich des 70. Geburtstages u. um
Gottes Segen, Gesundheit in den Familien der Kinder
2. Für + Ehemann Franz Smieskol, Bruder Pfr. Georg Obst zum Todestag u. für
alle ++ aus den Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. chorych, samotnych i seniorów
17:15
Nieszpory adwentowe z pośw. stajenek i figurek Dzieciątka Jezus
18:00
Za + męŜa i ojca Karola w r. śm. oraz za ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
50(840) 13.12.2009 – 20.12.2009

„Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma;
a kto ma Ŝywność niech tak samo czyni”

Razem z tłumem zgromadzonym
wokół Jana Chrzciciela pytamy: „CóŜ
mamy czynić?”, aby dobrze przygotować się na przyjście Pana. Tym bardziej, Ŝe niewiele juŜ czasu zostało na
adwentową refleksję nad przemianą Ŝycia, i decyzję o sprowadzeniu go na
właściwe, BoŜe tory. Z pomocą przychodzi nam prorok Jan
Chrzciciel, którego nauczanie jest klarowne i ponadczasowo jasne.
Kto ma za duŜo niech się podzieli, kto sprawuje jakikolwiek
urząd niech go nie naduŜywa, kto jest Ŝołnierzem niech będzie
ludzki w swoim zawodzie i niech się nie znęca nad nikim. CóŜ
więcej dodać do tego nawoływania? Co się zmieniło od czasów
Jana? Bogaci są coraz bogatsi i coraz bardziej chciwi, urzędnicy
coraz bardziej aroganccy i zachłanni, Ŝołnierze coraz bardziej bestialscy, kłamcy coraz bardziej bezczelni, złodzieje coraz bardziej
nienasyceni ... Gdyby Św. Jan Chrzciciel stanął między nami dzisiaj, czyŜ nie powtórzyłby tych samych słów co 2000 lat temu?
A my skłonni jesteśmy stale dopytywać się: "Co mamy czynić?" i oczekujemy na jakieś nadzwyczajne, najlepiej nam wygodne, wskazówki i instrukcje. Po co? CzegóŜ nam więcej potrzeba do Ŝycia uczciwego niŜ realizacji prostych i jasnych słów
Jana?

50/2009

Okuta skrzynia
Był sobie raz staruszek, któremu zmarła Ŝona i mieszkał zupełnie sam. Przez całe
Ŝycie cięŜko pracował jako krawiec. Jednak wiele złych wydarzeń spowodowało, Ŝe pozostał bez grosza, a był juŜ tak stary, Ŝe nie mógł pracować, by się utrzymać. Ręce trzęsły
mu się za bardzo, by móc posługiwać się igłą, a wzrok miał zbyt zamroczony, by móc
zrobić równy szew. Miał troje dzieci, ale wszystkie były juŜ dorosłe i załoŜyły własne
rodziny, i były tak bardzo zajęte codziennymi obowiązkami, Ŝe ledwo starczało im czasu
na odwiedzenie ojca raz w tygodniu i spoŜycie z nim niedzielnego obiadu.
Staruszek stawał się z biegiem czasu coraz słabszy, a dzieci odwiedzały go coraz
rzadziej.
- Nie chcą mnie obok siebie teraz - mawiał sam do siebie - bo boją się, Ŝe stanę się
dla nich cięŜarem.
AŜ pewnego dnia wpadł na pomysł. Następnego ranka poszedł odwiedzić swojego
przyjaciela stolarza i poprosił go, by ten zbudował wielką skrzynię. Następnie udał się do
ślusarza i zamówił wielki i stary zamek do skrzyni.
Na koniec poszedł do szklarza i poprosił o odłamki szkła. Staruszek zaniósł do domu
skrzynię, wypełnił ją po brzegi odłamkami, zamknął i wsunął pod stół kuchenny. Kiedy
jego synowie przyszli na obiad, od razu ją zauwaŜyli.
- Co jest w tej skrzyni? - zapytali, zaglądając pod stół.
- Och, nic - odpowiedział staruszek. - Tylko trochę starych rzeczy.
Synowie podnieśli skrzynię, Ŝeby ocenić jej wagę, potem nią potrząsnęli i usłyszeli
ze środka delikatny brzęk.
- Musi być pełna złota, które odkładał przez te wszystkie lata - zaczęli szeptać między sobą.
Tak mówili między sobą i doszli do wniosku, Ŝe trzeba trzymać skarb pod kontrolą.
Zdecydowali się mieszkać na zmianę ze starym ojcem, i w ten sposób opiekować się przy
okazji równieŜ nim. W pierwszym tygodniu przeprowadził się do ojca najmłodszy syn
i opiekował się nim, i gotował dla niego.
W następnym tygodniu była kolej drugiego syna, a w trzecim tygodniu - najstarszego.
Wszystko toczyło się w ten sposób przez jakiś czas.
W końcu ojciec zachorował i umarł. Synowie urządzili mu piękny pogrzeb, poniewaŜ wiedzieli, Ŝe pod stołem w kuchni ukryta była fortuna - dlatego teraz mogli pozwolić
sobie na wydatki dla biednego staruszka.
Kiedy ceremonia się skończyła, szukali po całym domu, aŜ w końcu znaleźli klucz,
którym otworzyli skrzynię. Oczywiście znaleźli w niej tylko szkło.
- CóŜ za obrzydliwy Ŝart! - powiedział najstarszy syn. - To okropne zrobić taki Ŝart
własnym synom!
- Ale co innego mógł zrobić? - rzekł drugi syn. - Musimy być uczciwi sami przed
sobą. Gdyby nie ta skrzynia, zaniedbalibyśmy własnego ojca aŜ do końca jego dni.
- Bardzo się wstydzę - zapłakał najmłodszy. - Nasz ojciec musiał skłamać, Ŝebyśmy
przypomnieli sobie przykazanie, którego nauczył nas, gdy byliśmy jeszcze dziećmi.
Lecz najstarszy z synów obejrzał uwaŜnie skrzynię, by zobaczyć czy nic nie kryje
się jeszcze pomiędzy odłamkami szkła. Wysypał je na podłogę, aŜ skrzynia była zupełnie
pusta.
Wtedy trzej bracia zajrzeli w ciszy do środka, gdzie widniał napis, pozostawiony dla
nich na dnie: „Czcij ojca swego i matkę swoją".

Dzisiaj obchodzimy III niedzielę Adwentu (Gaudete). Zapraszamy na naboŜeństwo adwentowe o godz. 17:15.
Zbiórka na ofiary poŜaru z naszej gminy wyniosła 2956,75 zł i 17,07 €. Bóg zapłać! Kolekta z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP przeznaczona na Kościoły na Wschodzie wyniosła 671 zł i 1 €. Bóg zapłać!
Klasa II szkoły podstawowej wraz z rodzicami ogłasza akcję charytatywną
„Podaj rękę dzieciom z Kokotka”. Prosimy ludzi dobrych serc o pomoc. Zbierane będą dzisiaj: artykuły chemiczne, higieny osobistej, witaminy i Ŝywność.
Dziękujemy!
W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o śycie Chrześcijańskie
Rodzin.
W sobotę od godz. 15:00 okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieŜy gimnazjalnej
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna
Parafialny Caritas i Ośrodek Opieki Społecznej zaprasza osoby samotne, starsze
i chore na Mszę św. w niedzielę (20.12.) o godz. 10:00, a następnie na wieczerzę wigilijną do salki parafialnej. Osoby, które chcą skorzystać z busa proszę
zgłosić pod nr tel. 77/ 4611 558.
W następną niedzielę o godz. 16:00 spotkanie opłatkowe dla szafarzy, lektorów
i kierowców naszego busa. Zaprasamy!
Serdeczne podziękowania składamy panom: Grzegorzowi Hornik za przegląd
busa i wymianę opon oraz Henrykowi Szaton za naprawę mikrofonu. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny, Pico,
Stadt Gottes i Weite Welt oraz opłatki wigilijne i świece wigilijnej pomocy dzieciom (5zł i 12 zł)
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kolejowej: Karinę Mocny, Alicję Michen, Agnieszkę Świerc, Sandorską Alinę i Danutę Nowicką oraz z ul. Leśnej: Erykę Woźnica. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

