Porządek NaboŜeństw
od 10.05.2009 do 17.05.2009 r.
Niedziela 10.05. V Wielkanocna
7:30
Für die ++ Eltern Tomasz u. Maria Smieskol, 4 Brüder, 3 Schwägerinnen, Schwager, 2 Neffen, + Ehemann Emanuel, Teresa Puzik, Tochter Klara, Małgorzata Puzik
u. ++ aus der Verwandtschaft Smieskol, Puzik, Ozimek u. Spałek
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. dzieci w rocznicę I Komunii Świętej oraz ich rodzin
15:00
NaboŜeństwo majowe w Zameczku
18:00
Za + matkę Anielę w r. ur., ++ matki Wiktorię i Johannę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek 11.05
7:00
Za + matkę Wiktorię w 20 r. śm., poległego ojca Jana, ich rodziców i wszystkich ++
z pokr. oraz + w Niemczech brata Gerarda
17:30
NaboŜeństwo majowe
Wtorek 12.05.
17:30
NaboŜeństwo majowe
18:00
Za + ojca w r. śm., + matkę, brata, teścia oraz wszystkich ++ z pokr.
Środa 13.05. NMP Fatimskiej
17:00
Za + ojca Pawła w 30 r. śm., matkę Gertrudę, rodziców Gertrudę i Franciszka, siostrę Beatę, jej męŜa Reinholda, szwagrów Gerharda i Piotra, dziadków z obu stron
oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
20:00
NaboŜeństwo fatimskie
Czwartek 14.05. św. Macieja, Ap. , św.
13:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. w int. absolwentów szkoły podstawowej
(rocznik 1953), nauczycieli i wychowawców oraz za ++ kolegów
17:30
NaboŜeństwo majowe
Piątek 15.05.
17:30
NaboŜeństwo majowe
18:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. i z prośbą o zdrowie z ok. ur. brata oraz ++
rodziców, 4 siostry, bratowe, 2 szwagrów oraz ++ z pokr. (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 16.05. św. Andrzeja Boboli, prezb. I m., patrona Polski, św.
8:00
Za ++ rodziców Julię i Józefa Wonschik, ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa
Bok oraz ++ z pokr. Wonschik, Kolloch i Bok
17:30
18:00

NaboŜeństwo majowe
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Piotra i o dalszą opiekę BoŜa dla niego oraz dla
rodziny

Niedziela
7:30
9:30
10:00

17.05. VI Wielkanocna
………………………………………………….. (Deutsch)
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
Za + babcię Annę Mocny z ok.. ur. i jej męŜa Piotra, córkę Annę Naumann, matkę
Jadwigę Śmieszkoł, + zaginionego ojca Pawła Śmieszkoł, ojca Alfonsa Niwergol
oraz ++ z rodzin Śmieszkoł, Mocny, Naumann, Ochmann, Rogowski i Moj
NaboŜeństwo majowe
Za + Ŝonę i matkę Teresę Spałek w miesiąc po śm.

17:15
18:00

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
19(808) 10.05.2009 – 17.05.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…
Jezus w obrazie krzewu winnego ukazuje, Ŝe pragnie być naszym Ŝyciem! Wzywa
nas do zachowania więzi z nim. W tym obrazie Jezusowe: Ja jestem – oznacza zawsze:
jestem dla was! Krzew winny – powiada
o sobie Jezus, zamykając w ten obraz całe
bogactwo miłości, która nie tylko nawołuje,
wzywa, nie tylko budzi wiarę w człowieczym
sercu, ale tę wiarę takŜe karmi i oŜywia,
umacnia, by nie upadała w walce, ale mogła
się ostać i przynieść plon.
Latorośl to wspaniały tytuł kaŜdego
z chrześcijan, kaŜdego z nas. Latorośl nie Ŝyje obok. Ona jest częścią krzewu. śyje z niego i Ŝyje w nim, stanowi jego nieodłączną
część. Właśnie tak jesteśmy w Chrystusie – wszczepieni w Niego!
śyjemy w Nim, On nas prowadzi w naszych drogach. To jest fenomen, o którym apostoł Paweł powiada: „śyję juŜ nie ja, ale Ŝyje
we mnie Chrystus, a obecne Ŝycie moje w ciele jest Ŝyciem w wierze w Syna BoŜego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za
mnie”.
A co to znaczy trwać w Chrystusie, Ŝyć w Chrystusie na co
dzień? To znaczy troszczyć się o religijny tryb Ŝycia, o Ŝycie BoŜe
w nas, o wierność BoŜej woli wyraŜonej w Dekalogu. Chrześcijanin – latorośl to człowiek, który pamięta o codziennej modlitwie,
o niedzielnej Eucharystii, o częstej Komunii Świętej, to człowiek,
który swoim Ŝyciem daje świadectwo przynaleŜności do Chrystusa.

Najpiękniejszy prezent
Pocałunek cioci Amelii jest wilgotny, pachnie najnowszymi, modnymi perfumami Diora i spada bezwzględnie na zaczerwieniony policzek Katarzyny.
Ukradkiem wyciera ona policzek. Mocno sobie postanowiła: Dzisiaj nic na świecie jej nie wzruszy. Ani całująca ją ciocia Amelia, ani zabiegana mama, która od
kilku dni opowiada juŜ tylko o kwiatach, aperitifach i filetach z kaczki, ani bezradnie gestykulujący tata (jego stary trik, Ŝeby nie musiał pomagać mamie), który szuka swojej złotej zapinki do krawata.
Dzisiaj jest wielki dzień Katarzyny, dzień jej Pierwszej Komunii Świętej.
Dzisiaj – chce w to bardzo mocno wierzyć – przyjdzie do niej Pan Jezus pod postacią maleńkiego opłatka. „Święty chleb” – tak zapewniała ją zakonnica, przygotowująca dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Katarzyna nie rozumie wprawdzie, dlaczego musi z tego powodu załoŜyć tę głupią, specjalnie nakrochmaloną
halkę z koronki, która pod sukienką komunijną tak mocno ją ściska, Ŝe aŜ brakuje powietrza. Ale jeśli Pan Jezus tego od niej chce i jeśli weźmie pod uwagę, jak
bardzo On dla niej cierpiał... Mimowolnie dotyka złotego krzyŜyka zawieszonego jej na szyi pół godziny temu przez babcię z Augustowa, która jest jednocześnie jej matką chrzestną. „To jest pobłogosławiony krzyŜyk” – powiedziała przy
tym babcia uroczystym głosem. Lekki dreszczyk przebiegł Katarzynie po plecach na tę myśl i po raz drugi nie mogła się powstrzymać i dotknęła delikatnie
krzyŜyka. „Będzie to mój najpiękniejszy prezent” – postanawia.
Po uroczystym naboŜeństwie dzieci pierwszokomunijne wychodzą w procesji z kościoła. Kto dokładnie się przypatrzył, zobaczył, Ŝe twarz Katarzyny pełna
była blasku. Ale nikt się nie przygląda tak uwaŜnie. Tata patrzy skupiony
w obiektyw kamery video, przechwalając się przed wujkiem Henrykiem automatyczną funkcją zoom. Ciocia Celina z zapałem robi zdjęcia swoim aparatem fotograficznym marki Canon, podczas gdy pozująca rodzina krzyczy
'chees' (poniewaŜ ciocia akceptuje tylko uśmiechnięte osoby na swoich cennych
zdjęciach z połyskiem), a mama nerwowo poprawia swoją fryzurę za 150 złotych, aby na zdjęciach cioci Celiny wyglądać moŜliwie jak najkorzystniej.
Katarzyna czuje się nagle dziwnie bezradna, stojąc ze swoją świecą i ogromem uczuć na duŜym placu przed kościołem.
Dlaczego nikt nie pyta o Pana Jezusa, który zamieszkał dzisiaj w jej czekającym
z radością, dziecięcym serduszku? Ale stop – nagle podbiega do niej wujek Albert, jej ulubiony wujek. Być moŜe chce on ... „Pewnie pękasz z ciekawości, jakie prezenty dostaniesz” – szepta tajemniczym głosem do Katarzyny. „Ale nie
obawiaj się, moja panno, przenośny odtwarzacz płyt CD leŜy w bagaŜniku mojego samochodu”. Poufale szczypie ją w policzek, kiedy podchodzi do nich ciocia
Amelia. „Tak, tak Albercie” – wzdycha ze ściśniętymi ustami. „Odtwarzacz płyt
CD, rower górski: do dzisiejszych dzieci religia juŜ nie dociera”.

19/2009

Dzisiaj V Niedziela Wielkanocna. Zapraszam na naboŜeństwo majowe w Kątach - Zameczku o godz. 15:00. Przed kościołem zbiórka na ofiary trzęsienia
ziemi we Włoszech. Bóg zapłać!
Zbiórka na ofiary poŜaru w naszej Parafii wyniosła 6.310 zł i 5,22 €. Poszkodowana Rodzina składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom, którzy
pomagali w odremontowaniu domu oraz parafianom za złoŜone ofiary. Bóg zapłać!
W środę pierwsze naboŜeństwo fatimskie. Zapraszam o godz. 20:00!
W następną niedzielę kolekta przeznaczona jest na remont dachu naszego kościoła.
Ołtarze do procesji BoŜego Ciała ma w tym roku zaszczyt przygotować Stare
Osiedle.
23 maja o godz. 11:00 w kościele śś. Ap. Piotra i Pawła w Sierakowie z ok. Roku Św. Pawła Pielgrzymka Jubileuszowa dekanatu Zawadzkie.
Trwa remont dachu naszego kościoła. Prosimy o nie przechodzenie przez
ogrodzony sektor i nadal prosimy o modlitwy o szczęśliwy przebieg wszystkich prac!
Serdeczne podziękowania składamy panom: Rudolfowi Puzik, Józefowi Kulik,
Józefowi Kowalskiemu, Edwardowi Obst i Grzegorzowi Ziaja za prace przy
instalacji odgromienia; firmom: Kopgard za impregnację drewna, Paher za
transport drewna i Kolb za odrestaurowanie krzyŜa i dzwonu. Bóg zapłać!
Zbiórka na remont dachów - stan na 30.04.2009 r.
Liczba deklaracji: 295
Zadeklarowana kwota: 123.800,91 zł
Dokonane wpłaty: 85.370,91 zł
Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Marii Wiciok
i p. Emmie Mańka składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kraszewskiego: Gizelę Ptok,
Ewelinę Dombek, Reginę Koprek i Marię Bednorz. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

