Porządek NaboŜeństw
od 14.02. do 21.03.2010 r.
Niedziela 21.03. IV Wielkiego Postu - laetare
7:30 Für + Mutter u. Oma Rosa Smieskol anlässlich des I Monates nach dem Tode
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + Joannę Drzymała w 3 r. śm. oraz ++ teściów Martę i Izydora
17:15 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za Ŝyjących i ++ parafian
Poniedziałek 15.03.
7:00 ………………………………………………….
Wtorek 16.03.
17:00 Za + męŜa i ojca Karola Pawlik, ++ rodziców Franciszka i Krystynę, teściów
Ignacego i Karolinę oraz za ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
Środa 17.03.
17:00 Za + Elfrydę Koprek - od sąsiadów (Msza św. szkolna)
Czwartek 18.03.
17:00 Za + Herberta Linder w m-c po śm. (od sąsiadów)
Piątek 19.03. św. Józefa, Oblubieńca NM Panny, ur.
8:00 Przez wst. św. Józefa o opiekę i bł. BoŜe w pewnej intencji
17:00 NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z zaleckami
18:00 Za + męŜa, ojca i dziadka Józefa z ok. ur. oraz za ++ z rodziny
(Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 20.03.
8:00 Do Op. B. przez wst. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe z ok. ur. w rodzinie
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę i Ŝonę Teresę Spałek z ok. ur., ++ rodziców Franciszkę i Franciszka Pawlik, teściów Jana i Annę Spałek, ++z pokr. oraz + Małgorzatę Krupa

Niedziela 21.03. V Wielkiego Postu
7:30 Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden, u. Bitte um Gesudheit, Gottes
Segen für Ewald Czupała zum 70. Geburtstag u. um Gottes Segen u. Gesundheit in der Familie des Sohnes
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + RóŜę Smieskol (od sasiadów)
17:15 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + matkę ElŜbietę Dyllong w 16 r. śm., Mikołaja Dyllong, brata Helmuta,
dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, Franciszkę Kolder, ++ Walentego i
Ewę Dylla oraz ++ z pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
11(853) 14.03.2010 – 21.03.2010

„Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie”
Dzisiejsza - IV niedziela Wielkiego Postu - w liturgii Kościoła nosi nazwę Laetare –
„radujmy się”. Kładzie ona akcent na paschalną radość i nadzieję.
Św. Łukasz jest ewangelistą mesjańskiej
radości. Jego piętnasty rozdział z dzisiejszej
Ewangelii to prawdziwa "ewangeliczna perła"
i "ewangelia w Ewangelii". To niezapomniany fragment Pisma Świętego, w którym dobroć Boga została
przedstawiona przez analogię do współczucia i czułości ziemskiego ojca.
Ile razy słyszeliśmy tę niezwykłą przypowieść o marnotrawnym synu? Znamy ją dobrze, prawie na pamięć, ale czy jeszcze
nas porusza, czy wpływa na nasz obraz Boga, na codzienność naszego Ŝycia? Śmiało moŜemy zgodzić się z Charlesem Péguy, iŜ
"tkwi ona w sercu bezboŜnika jako oścień wraŜliwości".
Przypowieść o miłosierdziu Boga Ojca niesie nadzieję, ale
i wzywa do konkretnych działań z naszej strony na półmetku
Wielkiego Postu. Dlatego św. Paweł usilnie prosi mieszkańców
Koryntu i nas: pojednajcie się z Bogiem, głosząc swoim Ŝyciem
Ewangelię pojednania i przebaczenia. Często słyszymy dzisiaj:
jako katolik przebaczam, ale nie zapomnę nigdy... Ojciec
z ewangelicznej przypowieści przebaczył i zapomniał. Odpowiedzmy teŜ sobie na pytanie: ile jest w nas z młodszego, a ile ze
starszego syna, a moŜe stanowimy przedziwne połączenie ich
obu?

11/2010
Koń Aleksandra Wielkiego
Kiedy Aleksander Wielki skończył dwadzieścia lat, jego ojciec, król Filip, podarował mu
konia, którego nikomu nie udało się poskromić. Bucefał był przepięknym zwierzęciem, lecz
wszyscy twierdzili, Ŝe jest dziki i ma dziwny charakter. Aleksander za wszelką cenę chciał go
ujarzmić.
– Synu, jest tyle koni, dlaczego nie znajdziesz sobie jakiegoś innego? – powtarzał mu
dobry król Filip.
Ale Aleksander chciał obłaskawić właśnie Bucefała. Próbował tego juŜ od trzech miesięcy, lecz mimo ogromnej cierpliwości, pieszczot i słów wypowiadanych jak do bliskiego przyjaciela, nawet na chwilę nie udało mu się go dosiąść.
Ci, którzy próbowali tego przed nim, powtarzali:
– Daj spokój, Aleksandrze, wypuść go lepiej do lasu, zanim wyrządzi ci jakąś krzywdę!
Pewnego dnia obserwując swego dzikiego przyjaciela Aleksander zauwaŜył, Ŝe koń trzyma łeb schylony mocno do dołu, niemal chowając go między przednimi nogami.
A działo się to w piękne, słoneczne południe. Aleksander zastanawiał się przez chwilę.
Przypomniał sobie, Ŝe Bucefał niemal zawsze zachowywał się tak w słoneczne dni, a nigdy
wieczorem. Ponadto w pochmurne dni próby obłaskawienia konia były zazwyczaj łatwiejsze.
Nagle przyszło mu na myśl: „On chyba boi się słońca”.
Któregoś dnia, gdy na niebie świeciło wspaniałe słońce, Aleksander znienacka wskoczył
na Bucefała, energicznie schwycił go za łeb i ze wszystkich sił uniósł go ku górze. Po raz
pierwszy oczy konia patrzyły prosto w słońce. Aleksander dostrzegł, Ŝe nie błyszczały juŜ, lecz
stawały się coraz bardziej łagodne. Wydawało się nawet, Ŝe wyraŜają coś w rodzaju uśmiechu.
Kiedy zwolnił uzdę, głowa konia była nadal uniesiona, dumna i spokojna. Aleksander
wydał okrzyk radości, ucałował konia, znowu wskoczył na grzbiet i pogalopował w stronę macedońskiej równiny.
Bucefał pokonał obawę spoglądania w słońce. Przestał się takŜe bać ludzi.
IleŜ jest ludzi, których Bóg przeraŜa! Ludzi, rozmawiających z Nim w pośpiechu, nie patrzących prosto w twarz. IluŜ chce znaleźć się jak najdalej od Boga, który jest Miłością?

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Co to jest grzech?
Grzech to takie słowo, czyn lub pragnienie, które jest sprzeczne z prawem BoŜym. Jest
obrazą Boga. Jest nieposłuszeństwem, które zwraca się przeciw Bogu, w odróŜnieniu od posłuszeństwa Chrystusa.
Czy grzech zwraca się równieŜ przeciwko człowiekowi?
Grzech jest aktem dokonanym wbrew rozumowi. Rani naturę człowieka i rujnuje międzyludzką solidarność.
Gdzie rodzi się grzech?
Wszystkie grzechy mają swój początek w sercu człowieka.
Na jakiej podstawie określa się rodzaj i cięŜar grzechu?
O rodzaju i cięŜkości grzechu decyduje przedmiot tego grzechu.

Dzisiaj obchodzimy IV niedzielę Wielkiego PostuLaetare.
Zapraszamy na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Kolekta jest przeznaczona na budowę obiektów kurialnych
i konserwację zabytków.
Przed kościołem moŜna złoŜyć do puszek jałmuŜnę postną.
W piątek obchodzimy ur. Św. Józefa Oblubieńca NM Panny.
W piątek naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wypominkami o godz.
17:00. Zapraszam!
We wtorek o godz. 18:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszam!
Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich swoich członków
na spotkanie, w czwartek (18. 03) po Mszy św. do salki.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Anna Meinel
z Kolonowskiego i Adrian Garbas ze Staniszcz Wielkich
(zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt oraz
Droga do nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie
p. Ewaldowi Czupała składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej:
Marię Stryczek, Jadwigę Kołodziej, Brygidę Krzywoń i Urszulę
Wałaszek. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

