Porządek NaboŜeństw
od 23.05. do 30.05.2010 r.
Niedziela 23.05. Zesłanie Ducha Świętego, ur.
7:30
Für + Tante Maria Schlenker zum I. Todestag
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
17:15
NaboŜeństwo do Ducha Św. i majowe
18:00
Za + Ŝonę, rodziców i teściów
Poniedziałek 24.05. NM Panny, Matki Kościoła, św.
9:00
Für ++ Eltern Marta u. Jan, Paulina u. Emmanuel, + Ehemann Henryk, Schwäger
Norbert, Bernard u. Piotr, ++ Grosseltern beiderseits u. die Armen Seelen im Fegefeuer
16:00
Za + męŜa i ojca Jerzego Feliks w I r. śm.
18:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian (z naboŜeństwem majowym na Regolowcu)
Wtorek 25.05.
18:00
Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza Schatton, matkę Gertrudę Rathmann, poległego ojca, siostrę Helenę, jej męŜa Richarda, brata Ericha, szwagra Józefa, szwagierkę
Irenę, dziadków z obu stron oraz za ++ z pokr.
18:45
NaboŜeństwo majowe
Środa 26.05. św. Filipa Nereusza, wsp.
17:00
Przez wst. NS Maryi w int. Ŝyjących i ++ matek z ok. Dnia Matki (Msza św. szk.)
17:45
NaboŜeństwo majowe
Czwartek 27.05.
18:00
Za + męŜa, ojca i dziadka z ok. ur., + jego ojca, wnuka, rodziców, brata i ++ z pokr.
18:45
NaboŜeństwo majowe
Piątek 28.05.
16:30
Msza św. w int. kandydatów do bierzmowania i ich rodzin
18:00
NaboŜeństwo majowe
Sobota 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz., wsp.
8:00
Za + matkę ElŜbietę Kandora z ok. ur., ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę ElŜbietę, szwagra Rajmunda oraz ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Do Anioła StróŜa za roczne dziecka Laurę Czupała oraz o bł. BoŜe w rodzinie

Niedziela 30.05. Przenajświętszej Trójcy, ur.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Józef zum 13. Todestag, 2 ++ Söhne Andrzej u. Hubert, ++
Eltern beideseits u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + brata Piotra, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17:15
NaboŜeństwo majowe
18:00
Za + Piotra Tomala, ojca Kacpra Tomala, ++ rodziców Tomala, Dworaczyk, ++
z rodzeństwa oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Weźmijcie Ducha Świętego…”

Aby zrozumieć, na czym polega rola Ducha
Świętego w naszym Ŝyciu, trzeba zwrócić uwagę na
sytuację i postawę Apostołów przed i po zesłaniu
Ducha Świętego. Przez trzy lata przebywali codziennie z Jezusem, byli świadkami Jego Ŝycia, cudów,
które czynił. Mieli najlepszego nauczyciela, jakiego
kiedykolwiek miała grupa uczniów, a jednak Ewangelia wielokrotnie stwierdza, Ŝe byli uczniami niepojętnymi. Chrystus zna ich słabości obecne i przyszłe,
dlatego najpierw zapowiada, a w dzień Pięćdziesiątnicy spełnia obietnicę - zsyła im Ducha Świętego.
Apostołowie zostali Nim napełnieni i odtąd ich Ŝycie
spełniło się radykalnie. Stali się nieustraszonymi
świadkami, idą na cały świat, aby dać świadectwo o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu.
Spoglądając na przeciętnych współczesnych chrześcijan, dostrzegamy, Ŝe poziom ich Ŝycia moŜna by porównać z Ŝyciem apostołów przed
zesłaniem Ducha Świętego. Wielu z nich zachowuje się jak ludzie niewierzący.
Ich Ŝycie jest jakieś bezpłodne, są zawiedzeni, sfrustrowani, nie mają pewności
swojej wiary, nie Ŝyją nadzieją chrześcijańską, nie są zdolni do dawania świadectwa.
Na szczęście obietnice Boga są wciąŜ aktualne, Bóg jest im wierny. On nie
wycofał się ze swoich zobowiązań. Wszystko zaleŜy od nas, od naszej wiary
i dlatego w chwili obecnej, kiedy wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa staje
się sprawą coraz bardziej naglącą, musimy wpatrywać się w przykład pierwszych
chrześcijan, musimy nauczyć się Ŝyć Duchem Świętym, Jego mocą, tak jak oni.
Musimy się od nich nauczyć napełniać się Duchem Świętym.
Niech więc nie zabraknie dziś i na co dzień gorliwej modlitwy o światło
i dary Ducha Świętego dla wiernego realizowania swojego chrześcijańskiego powołania. Niech nie zabraknie w tych dniach naszej szczególnej modlitwy o odwagę świadectwa dla neoprezbiterów naszej diecezji, którzy wczoraj przyjęli święcenia kapłańskie..

21/2010
Dziwny młodzieniec
Gospodarz pewnego wielkiego gospodarstwa potrzebował pomocnika do pracy w stajniach i w stodole. Tak jak nakazywała tradycja, zaczął go poszukiwać podczas jarmarku,
który odbywał się w wiosce. Spostrzegł tam pewnego chłopaka w wieku szesnastu lub siedemnastu lat, który krąŜył pomiędzy jarmarcznymi namiotami. Był bardzo szczupły i nie
wydawał się nazbyt silny.
– Jak się nazywasz, młodzieńcze?
– Alfred, panie.
– Poszukuję kogoś, kto zechciałby pracować w moim gospodarstwie. Czy znasz się na
rolnictwie?
– Tak, panie. Umiem spać w burzliwą noc!
– Co mówisz? – zapytał zaskoczony gospodarz.
– Umiem spać w burzliwą noc – odrzekł spokojnie. Gospodarz pokiwał głową i odszedł.
Jednak późnym popołudniem spotkał ponownie Alfreda i ponowił swoją propozycję.
Odpowiedź Alfreda była taka sama:
– Umiem spać w burzliwą noc!
Gospodarz potrzebował pomocnika, a nie młodzieńca, dumnego z powodu tego, Ŝe
umie spać w burzliwe noce.
Próbował jeszcze szukać, ale nie mógł znaleźć nikogo do pracy w swym gospodarstwie. Nie mając innego wyjścia, zdecydował się zatrudnić Alfreda, który nieustannie powtarzał mu:
– Niech pan się nie martwi, ja umiem spać w burzliwą noc.
W porządku. Zobaczymy, co potrafisz robić.
Alfred pracował w gospodarstwie przez kilka tygodni. Jego gospodarz był tak bardzo
zajęty, Ŝe nie zwracał wielkiej uwagi na to, jak pracował młodzieniec.
JednakŜe jednej nocy zbudził go silny wiatr. Burza miotała drzewami, wyła w kominach i trzaskała oknami. Gospodarz wyskoczył z łóŜka. Zawierucha mogła otworzyć na
ościeŜ drzwi stajni, przestraszyć konie i krowy, porozrzucać siano i słomę, wyrządzić mnóstwo róŜnych szkód.
Pobiegł i zapukał do drzwi Alfreda, ale nie otrzymał Ŝadnej odpowiedzi. Stukał wielokrotnie.
– Alfred, obudź się! Wstawaj i pomóŜ mi, zanim wiatr wszystko zniszczy! – wolał.
Ale Alfred wciąŜ spał.
Gospodarz nie miał czasu do stracenia. Zbiegł w dół po schodach, przedarł się przez
podwórze, aŜ wreszcie dotarł do zagrody.
I tutaj spotkało go wielkie zaskoczenie.
Drzwi do stajni były szczelnie zamknięte, a wszystkie okna starannie zablokowane.
Siano i słoma poprzykrywane i poukładane w taki sposób, Ŝe Ŝaden wiatr nie byłby w stanie
ich rozwiać. Konie uwiązane, a trzoda i kury wyjątkowo spokojne. Na zewnątrz wiatr szalał
gwałtownie. Wewnątrz gospodarstwa zwierzęta cicho spały, a wszystko było zabezpieczone.
Nagle gospodarz wybuchnął głośnym śmiechem. Zrozumiał bowiem, co miał na myśli
Alfred, kiedy mówił, Ŝe moŜe spać nawet w burzliwą noc.
Młodzieniec kaŜdego dnia wykonywał dobrze swoją pracę. Sprawdzał, czy wszystko
było zrobione, jak naleŜy. Zamykał szczelnie drzwi i okna, opiekował się zwierzętami. Był
przygotowany na burzę kaŜdego dnia. I właśnie dlatego nigdy się jej nie lękał.
Czy i ty moŜesz spać podczas tej burzliwej nocy, którą jest twoje śycie?

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam na
naboŜeństwo do Ducha Św. i majowe o godz. 17:15.
(za publiczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycielu moŜna zyskać odpusty zupełny).
Kolekta z ubiegłej na dalszy remont dachów parafialnych wyniosła
4.485,00 zł i 8 €. Bóg zapłać!
Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, święto Matki Kościoła. Zapraszam na
Eucharystię na Regolowcu o godz. 18:00.
Zapraszam na naboŜeństwa majowe
Z okazji Dnia Matki składamy Ŝyczenia BoŜego bł. wszystkim matkom
i zapraszamy na Mszę św. i naboŜeństwo majowe w ich intencji
W czwartek od godz.16:00 okazja do s. pokuty dla kandydatów do przyjęcia
s. bierzmowania oraz ich rodzin
W piątek o godz. 16:30 ks. bp Paweł Stobrawa udzieli sakramentu bierzmowania. Polecamy kandydatów waszym szczególnym modlitwom i zapraszamy na Mszę św.!
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna
Do sakramentu małŜeństwa mają zamiar wstąpić: Joanna Kandora
ze Staniszcz W. i Dariusz Grabowski z Kolonowskiego (zap. I)
Serdeczne podziękowania składamy: wszystkim, którzy przygotowali ołtarze w czasie Dni KrzyŜowych oraz za udział w procesjach i modlitwach; Henrykowi Schatton za naprawę hydroforu
Do nabycia: Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie Laskawiec i p. Krystynie Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Annę DzierŜanowską, Marię Mirek, Joannę Kosek i Mariolę Puszyńską. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

