Porządek NaboŜeństw
od 18.04. do 25.04.2010 r.
Niedziela III Wielkanocy 18.04.
7:30 Für + Eltern Anna u. Franciszek, Emanuel u. Teresa, ihre Töchter Klara
u. Teresa, Sohn Gerard, Schwiegertöchter Krystyna u. Małgorzata u. alle
++ aus der Familie beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 W intencji dobroczyńców klasztoru sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męŜa i ojca Ryszarda Koprek w I r. śm.
Poniedziałek 19.04.
7:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła i Jerzego oraz za Ŝyjących i ++ z pokr.
Wtorek 20.04.
18:00 Za spokój duszy dla mamy Stanisławy w 7 r. śm.
Środa 21.04.
16:30 Za + matkę Annę Paczyński, ojców Piotra i Alfreda, dziadków, wujków,
ciotki, ++ teściów Annę i Jana Krupka oraz ++ z rodzin Krupka, Paczyński,
Skorupa, Kampa, Ziaja, Joniec i Lepka (Msza św. szkolna)
Czwartek 22.04.
18:00 Za + ojca i teścia Jana Obst, wujka Georga Obst oraz za ++ z rodzin Obst,
Szydłowski i Schatton
Piątek 23.04.
18:00 Za + siostrę Irenę w r. śm., rodziców Annę i Teodora, siostrzeńca Marcina
oraz ++ z pokr. z obu stron (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 24.04.
8:00 Ku czci św. Marka o dobre urodzaje
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + Piotra Kampa (od sąsiadów)

Niedziela IV Wielkanocy 25.04.
7:30 Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok zum Geburtstagu für alle ++ aus
der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 Za ++ ojca i teścia Konrada i Gotfrieda, brata Andrzeja ++ dziadków oraz
++ z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ rodziców Jana i Rozalię Schatton, brata Gerharda, teściów Franciszka
i Gertrudę Czaja, córkę Małgorzatę oraz ++ z pokr. Schatton, Czaja Bugdol
i Jędrzejewski

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
16(857) 18.04.2010 – 25.04.2010

„Trzeba bardziej słuchać Boga niŜ ludzi”
Słowa Piotra wypowiedziane przed
Sanhedrynem wciąŜ przypominają nam
o istocie bycia świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, równieŜ, a moŜe zwłaszcza
na początku Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Zwłaszcza….. bo spoglądając
oczyma wiary na dzisiejszą rzeczywistość
nie potrafimy oprzeć się przekonaniu, Ŝe ta „złota myśl” o słuchaniu bardziej Boga niŜ ludzi nie pasuje do dzisiejszego świata: bo
nie łatwo jest być wiernym przykazaniu „nie zabijaj”, kiedy prawo
stanowione przez ludzi i powszechne przekonanie popiera przerywanie ciąŜy czy teŜ „śmierć na Ŝyczenie”, bo nie łatwo jest być
wiernym przykazaniu „nie cudzołóŜ”, gdy tak wielu ludzi traktuje
go z przymruŜeniem oka, a media wprost kipią nagością i zmysłowością, bo nie łatwo jest nie kraść, nie kombinować, gdy tak wielu
– nawet wśród wielkich tego świata - kradnie, oszukuje i na naszych oczach uchodzi im to bezkarnie; bo nie łatwo być ubogim,
gdy świat ceni tylko bogatych, bo nie łatwo być cichym, gdy wokół tyle wrzasku, bo nie jest łatwo cierpieć prześladowanie, gdy
prześladowcami są najbliŜsi…
Kiedy przychodzi nam czasem płacić wysoką cenę za naszą
wierność Bogu i Jego słowom, za „słuchanie bardziej Boga niŜ
ludzi”, kiedy wydają nam się one zbyt trudne i wymagające, kiedy nachodzi pokusa odwrócenia się od Prawdy, Miłości i Piękna,
niech wówczas źródłem naszej siły będą słowa samego Jezusa: Do
kaŜdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie…

Najinteligentniejszy syn
Przed wielu laty Ŝył człowiek, który miał trzech synów. Kochał ich niezmiernie. Nie był
bogaty, ale dzięki swej cięŜkiej pracy i mądrości udało mu się zaoszczędzić dość duŜo pieniędzy
i kupić dobre gospodarstwo.
Pod koniec Ŝycia zaczął się zastanawiać, jak podzielić pomiędzy potomków swój majątek.
Pewnego dnia, gdy był juŜ bardzo sędzi-wy i chory, zdecydował, Ŝe wystawi synów na próbę, by
zobaczyć, który z nich jest najinteligentniejszy.
Wezwał swych trzech synów do siebie.
Wszystkim dal po 5 soldów i poprosił, by kaŜdy z nich kupił za te pieniądze coś, co wypełniłoby jego pusty pokój.
Synowie wzięli po monecie i wyszli, by spełnić Ŝyczenie ojca.
Najstarszy uwaŜał, Ŝe jest to łatwe zadanie. Poszedł na targ i kupił snopek słomy – pierwszy, jaki mu wpadł w oko. Drugi syn myślał przez kilka minut. Potem obszedł cały rynek
i wszystkie sklepy, aŜ w końcu kupił piękne pióra.
Najmłodszy długo zastanawiał się nad tym problemem.
– Co to moŜe być, co kosztuje 5 soldów i moŜe wypełnić cały pokój? – pytał siebie.
Po wielu godzinach wpadł na pewien pomysł. Udał się do małe-go sklepiku, ukrytego
w bocznej uliczce, i kupił za swoje 5 soldów świecę i zapałkę. Wracając do domu, czuł się
szczęśliwy i zastana-wiał się, co teŜ kupili jego bracia.
Następnego dnia trzej synowie zgromadzili się w pokoju ojca. KaŜ-dy przyniósł
podarek – coś, co miało wypełnić całe pomieszczenie.
Pierwszy syn rozłoŜył słomę na podłodze, ale zakryła Ona jedynie małą część pokoju. Drugi pokazał pióra: były śliczne, ale udeko-rowały jedynie dwa rogi pokoju.
Ojciec bardzo się rozczarował pomysłami dwóch starszych synów.
Wówczas najmłodszy syn stanął na środku pokoju. Wszyscy patrzyli z zaciekawieniem
i zastanawiali się, co teŜ on kupił.
Chłopiec zapalił zapałką świecę, a wtedy światło z tej jednej świecy rozeszło się po pokoju
i wypełniło go.
Wszyscy się uśmiechnęli.
Stary ojciec ucieszył się z prezentu najmłodszego syna. Przekazał mu całą ziemię i wszystkie pieniądze, gdyŜ przekonał się, Ŝe ten chłopak jest na tyle inteligentny, by właściwie spoŜytkować dobra i rozsądnie zaopiekować się braćmi.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

16/2010

Dzisiaj obchodzimy III Niedzielę Wielkanocy.
Niedziela dzisiejsza rozpoczyna obchód Drugiego Tygodnia Biblijnego,
który ma nas uwraŜliwić i zmotywować do lektury i medytacji
Pisma Świętego.
Zapraszamy na nieszpory za tragicznie zmarłych o godz. 17:15.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na dalszy remont dachów.
Bóg zapłać!
Dzisiaj od godz. 16:00 przyjmowanie intencji na II półrocze roku 2010.
W piątek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
W sobotę zapraszamy na Mszę św., połączoną z procesją, o dobre urodzaje o godz. 8:00.
W następną niedziele (Niedziela Dobrego Pasterza) przypada Światowy
Dzień Modlitw o Powołania.
Serdeczne podziękowanie składamy paniom z Rodziny RóŜańcowej za
posadzenie kwiatów, p. Waldemarowi Muc i p. Henrykowi Drzyzga za
rozebranie zadaszenia przed probostwem, Kluba za ofiarną pracę na
cmentarzu. Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Ewelina Sgonina
z Byczyny i Michał Guzy z Kolonowskiego. (zap. I)

Co to jest dobro wspólne?
Dobro wspólne to zespół warunków Ŝycia spo-łecznego, które umoŜliwiają grupom i ich
członkom szybsze i pełniejsze osiągnięcie stanu własnej do-skonałości.

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico , Stadt Gottes
i Weite Welt

Jakie są podstawowe pierwiastki dobra wspólnego?
Dobro wspólne składa się z trzech podstawowych pierwiastków: respektowanie i promocja
fundamen-talnych praw osoby; rozkwit i rozwój dóbr ducho-wych i doczesnych w społeczeństwie; pokój i bez-pieczeństwo wspólnoty i jej członków.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie
p. Adelajdzie Korkowskiej, p. Ernestowi Ochmann p. Władysławowi śołnierczyk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!

Czy naleŜy dąŜyć do dobra wspólnego?
W godność osoby ludzkiej wpisane jest pragnie-nie dobra wspólnego. KaŜdy ma obowiązek tworzyć i wspierać instytucje, które słuŜą polepszeniu wa-runków Ŝycia ludzi.
Na kogo spada obowiązek troski o dobro wspólne?
Państwo jest zobowiązane bronić i wspierać do-bro wspólne społeczności ludzkiej. Dobro
wspólne całej ludzkości wymaga uregulowań na poziomie międzynarodowym.

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Lidię
Mesjasz, Klaudię Skiba, GraŜynę Czok i Gabrielę Machnik. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

