Porządek NaboŜeństw
od 12.07.2009 do 19.07.2009 r.
Niedziela 12.07. XV zwykła
7:30
Für ++ Eltern Anna u. Wilhelm, Schwiegereltern, + Ehemann Józef, 2 Söhne
u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + ojca i teścia Ryszarda oraz ++ z rodzin Koprek i Majer
17:15
Nieszpory
18:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
Poniedziałek 13.07. śś. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wsp.
19:00
Za + ojca Wincentego w 9 r. śm., matkę Martę, siostrę Edytę, rodziców Waleskę i Teodora, braci Wiktora i Franza oraz ++ z pokr. Kandora, Muc i Respondek
20:00
NaboŜeństwo fatimskie
Wtorek 14.07.
18:00
Za + męŜa i ojca Jana, ++ rodziców oraz ++ z pokr.
Środa 15.07. św. Bonawentury, bpa i dra K., wsp.
7:00
Za + męŜa i ojca Ernesta w 9 r. śm., syna Józefa, ++ rodziców z obu stron oraz
++ z pokr.
Czwartek 16.07. NM Panny z Góry Karmel, wsp.
18:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinie z ok. 15 r. ślubu pp. Irminy i Damiana Leja
Piątek 17.07.
18:00
Za + Ŝonę Urszulę Koprek w m-c po śmierci
Sobota 18.07.
8:00
Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla
córki Katarzyny z ok. 18 r. ur.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę Franciszkę, ojca Alojzego Mlynek, teściów Augustyna i Martę
Zajonc, męŜa Krzysztofa Zajonc, ciotkę Franciszkę i Jana Lisok, Hildegardę
i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franza Frania, Emila i Annę Mlynek, brata Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów: Ernesta, Piotra
i Ryszarda

Niedziela 19.07. XVI zwykła
7:30
Für ++ Eltern Franciszek u. Maria Konietzko, Schwäger Alojzy u. Bolesław
u. alle ++ aus den Familien Luczyk, Dylong, Kot u. Koza
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Niep. Serca Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł.
BoŜe dla rodziny pp. Barbary i Ryszarda Drąg z ok. 20 r. ślubu
17:15
Nieszpory
18:00
Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego męŜa Józefa Steinert, męŜa
Józefa Leja, Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, wnuka Pawła Bronek, siostrę
Rogera, Albinę Steinert oraz ++ dziadków Leja, Steinert i Drzymała

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po
dwóch…”
Gdy podczas niedzielnej eucharystii od
ołtarza słychać: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, niektórzy zniecierpliwieni, inni lekko
znudzeni zaczynają opuszczać zajmowane
w kościele miejsca i zerkając na zegarki
sprawdzają czas trwania liturgicznej celebry. Zadowoleni z poczucia spełnionego,
niedzielnego obowiązku wnet wejdą w toczące się sprawy i zajęcia codzienności.
Czy nadchodzący tydzień będą przeŜywać i kształtować po chrześcijańsku?
Istnieje wiele powodów słabego oddziaływania chrześcijaństwa w Ŝyciu codziennym. Do najistotniejszych
naleŜy chyba nieobecność wielu katolików na niedzielnej Eucharystii. Ci zaś, którzy w niej uczestniczą, często wychodzą z kościoła z poczuciem spełnienia obowiązku, nie zaś jako posłani od
Chrystusa do świata.
W mszalnym „idźcie” zawarta jest myśl nie tyle zakończenia
liturgii i rozwiązania zgromadzenia wiernych, ile raczej posłania
z misją dawania świadectwa światu. TakŜe dzisiaj w liturgii słyszymy, Ŝe Jezus zaczął rozsyłać Dwunastu, ale wpierw „przywołał
ich do siebie”. Nie moŜe iść w świat z posłaniem Jezusa ten, kto
nie pozwala Mu się przedtem przywołać. Osobisty kontakt z Jezusem jest warunkiem posłania. W tym kontakcie wzrasta miłość
i pogłębia się wiara. Kontakt ten dodaje odwagi i gorliwości…

Taktyka kaczki
Trzej młodzieńcy odbyli skrupulatnie swoje studia w szkole wielkich mistrzów.
Przed rozstaniem przyrzekli sobie, Ŝe objadą świat i powrócą po upływie roku, przywiózłszy ze sobą najcenniejszą rzecz, jaką kaŜdemu uda się znaleźć.
Pierwszy z nich nie miał wątpliwości: wyruszył na poszukiwanie najpiękniejszego i największego klejnotu. Przemierzył morza i pustynie, wszedł na szczyty
i odwiedził miasta, aŜ zdobył najpiękniejszy klejnot, jaki kiedykolwiek istniał pod
słońcem. Powrócił do ojczyzny w oczekiwaniu na przyjaciół.
Drugi wrócił krótko po nim, trzymając za rękę dziewczynę o najsłodszym i najpiękniejszym obliczu.
– Zapewniam cię, Ŝe nie ma nic cenniejszego ponad dwie osoby które się kochają – powiedział do przyjaciela.
Postanowili zaczekać na trzeciego.
Wiele lat minęło, zanim powrócił.
Wyruszył on na poszukiwanie Boga. Rozmawiał z najbardziej znanymi mistrzami we wszystkich miastach, ale Boga nie spotkał. Czytał i uczył się, nie znajdując
Boga. Zrezygnował ze wszystkiego, ale Boga nie znalazł.
Pewnego dnia, wycieńczony samotną włóczęgą, rzucił się w trawę nad brzegiem
jeziora. Zaciekawiony śledził ruchy zaniepokojonej kaczki, poszukującej pomiędzy
trzcinami swoich młodych. Kaczątek było wiele, były bardzo ruchliwe i aŜ do zachodu słońca kaczka szukała ich, pływając bez odpoczynku wśród trzcin – dopóki ostatnie pisklę nie powróciło pod jej skrzydła.
Wtedy człowiek uśmiechnął się i rozpoczął powrót do kraju.
Gdy przyjaciele go zobaczyli, jeden pokazał mu klejnot, a drugi dziewczynę,
która została jego Ŝoną. Następnie, oczekując w napięciu, zapytali go:
– A ty, cóŜ cennego znalazłeś? Coś wspaniałego, skoro zajęło ci to tyle lat. Poznajemy to po twoim uśmiechu....
– Szukałem Boga – odpowiedział trzeci młodzieniec.
– I znalazłeś Go? –zapytali dwaj pozostali, zaskoczeni.
– Odkryłem, Ŝe to On poszukiwał mnie.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Dlaczego w „Credo” mów się o odpuszczeniu grzechów zaraz po wyznaniu
wiary w Ducha Świętego i w Kościół?
„Credo” łączy odpuszczenie grzechów z wyznaniem wiary w Ducha Świętego.
Zmartwychwstały Chrystus istotnie powierzył apostołom moc przebaczania win,
kiedy to dał im Ducha Świętego.
W jaki sposób zostają wybaczone nasze grzechy?
Przede wszystkim przez chrzest, który łączy nas z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym i daje nam Ducha Świętego.
Czy poza chrztem istnieją inne formy przebaczenia grzechów?
Z woli Chrystusa Kościół posiada władzę odpuszczania grzechów ludziom
ochrzczonym i sprawuje ją przez biskupów i kapłanów w sakramencie pokuty.
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Dzisiaj XV niedziela zwykła. Zapraszam na nieszpory o godz. 17:15
Przed kościołem zbiórka na ofiary klęski powodzi w naszej diecezji. Bóg zapłać!!!
W następną niedzielę kolekta specjalna na remont dachu naszego kościoła!
Parafialny Zespół Caritas organizuje dnia 27.07. (poniedziałek) pielgrzymkę do
św. Anny w Oleśnie. Zgłoszenia do 19.07 pod nr tel. 077 4611 558.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Jadwiga Langer z Myśliny
i Tomasz Bereziuk z Kolonowskiego (zap. III); Dominika Swoboda z Kolonowskiego i Piotr Leja z Kolonowskiego (zap. II); Anna Wallaschek z Böblingen i John Price Harrod IV z Böblingen - Niemcy (zap. I)
Serdeczne podziękowania składamy panom i paniom: Manfredowi Jancik, Rudolfowi Puzik, Edwardowi Konieczko, Piotrowi Grabowskiemu, Marcinowi Labus,
Dominice i Krystianowi Steinert, Magdalenie Kruk i Łukaszowi Kulik za pracę
przy kościele; Henrykowi Szaton za naprawę organów. Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas przypomina rodzicom dzieci, które są chętne do udziału
w wycieczkach organizowanych w ramach zajęć „Wakacje z Bogiem” aby
oświadczenia rodzica o zgodzie na wyjazd przynosić zawsze na stoliczek w kościele do poniedziałku. Ubezpieczamy dzieci we wtorek (czynne PZU) a w czwartki są wyjazdy. Kto dostarczy zgodę później dziecko nie będzie ubezpieczone. Puste
oświadczenia teŜ są wykładane na stoliku.
Uczestnicy wycieczki do Zakopanego w dniach 8 i 9 września proszeni są o wpłacenie odpłatności 120 zł/os. do dnia 10.08.2009. u p. Piaszczyńskiej oraz podanie
nr PESEL i adresu zamieszkania.
Zbiórka na remont dachów - stan na 30.06.2009 r.
Liczba deklaracji: 335
Zadeklarowana kwota: 139.593,52 zł
Dokonane wpłaty: 127.896,92 zł
Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek, Kalendarz Parafialny, Stadt Gottes,
Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Colonny: Brygidę Pawlik i Halinę Mańczyk oraz z ul. Długiej: Teresę Dudarewicz i Agnieszkę Kampa. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

