Porządek Nabożeństw
od 11.07. do 18.07.2010 r.
Niedziela 11.07. XV Zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Jan Banasik, ++ Eltern Paweł u. Maria Drzymała,
++ Geschwister, ++ aus der Verwandtschaft u. ++ aus den Familien Drzymała
u. Wałaszek
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski z ok.. 60 r. ur.
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
……………………………………………………...
Poniedziałek 12.07. św. Brunona, Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i m.
18:00
Za + męża i ojca Grzegorza Kupke w m-c po śm.
Wtorek 13.07. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wsp
18:00
Za + Pawła Mańczyk (od sąsiadów)
19:00
Nabożeństwo Fatimskie
Środa 14.07.
7:00
……………………………………………………...
Czwartek 15.07. św. Bonawentury, bpa i dr K., wsp.
11:00
Msza św. ślubna: Robert Kazior i Aldona Pyttel
18:00
Za + męża, ojca i dziadka Ernesta Nowak w 10 r. śm. ,syna Józefa, ++ rodziców
Ignacego i Franciszkę Dyla, ++ teściów Albina i Wiktorię Nowak oraz ++ z pokr.
z obu stron
Piątek 16.07. NM Panny z Góry Karmel, wsp.
17:30
Różaniec w intencji dzieci i młodzieży
18:00
Za + ojca Wincentego w 10 r. śm., matkę Marię, ++ rodziców Waleskę i Teodora
oraz ++ z pokr.
Sobota 17.07.
8:00
Za + męża i ojca Huberta Lamich, teściów Marię i Pawła, ++ rodziców Antoniego
i Annę Smandzich, szwagierki Małgorzate i Helenę, szwagra Wiktora oraz
++ z pokr.
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za + matkę Franciszkę w r. śm., ojca Alojzego Mlynek, teściów Augustyna i Martę
Zajonc, ciotkę Franciszkę, Jana Lisok, męża Krzysztofa Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franza Frania, Emila i Annę Mlynek, brata
Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszarda i Adolfa

Niedziela 18.07. XVI Zwykła
7:30
……………………………………………(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
……………………………………………………...
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + matkę Emilię Jarzombek w I r. śm. oraz za + ojca Rudolfa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
28(868) 11.07.2010 – 18.07.2010

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego,
który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział:
„Ten, który mu okazał miłosierdzie”
Ewangelia dzisiejszej niedzieli wpisuje się
w Dobrą Nowinę o Miłosierdziu. Oto spotykamy Samarytanina, który pochylił się nad człowiekiem napadniętym. W ten sposób odkrywa
się przed słuchaczami zupełnie inna perspektywa. Miłosierdzie staje się nie tylko przymiotem Bożym, ale także obowiązkiem każdego
chrześcijanina.
Chrystus łamie kolejny stereotyp: w przykazaniu miłości bliźniego wiara zaczyna nabierać społecznego wymiaru. Już nikt nie może powiedzieć, że jednocześnie kocha Boga
i nienawidzi swoich sąsiadów. To by oznaczało fatalną interpretację chrześcijaństwa.
Nadal jednak wśród wielu zarzutów kierowanych pod adresem
chrześcijaństwa można spotkać także i ten, że jeśli nawet stać nas na
jakiś heroizm, to zawsze u jego podstaw jest właśnie interesowność.
Przecież nagrodą za czynione dobro ma być zbawienie. Ale przecież
byli wielcy święci, którzy zapewniali, że gdyby Bóg nie istniał - i tak
nie zmieniliby swego postępowania, bo w służbie innym kryje się
szczęście.
Ta prawda znów odkłamuje kolejny stereotyp, że realizowanie
przykazania miłości jest ciężarem nie do uniesienia. Jeśli ktokolwiek
zasługuje na litość, to jedynie ludzie niezdolni do miłości. Nieżyczliwość i zawiść są największymi burzycielami ludzkiego spokoju. Tylko
zdolność do przebaczenia i otrząśnięcia się z własnego egoizmu czyni
człowieka wolnym i radosnym.

Wizyta
Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak
wszyscy chłopcy w jego wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na obiad.
Proboszcz, trochę nieufny, zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że
w obecnych czasach istnieją ludzie, którzy okradają również kościoły.
– Przychodzę pomodlić się – odpowiedział chłopak.
– Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?
– Och..., codziennie zjawiam się w tym kościele w południe i mówię tylko:
„Jezu, przyszedł Jim”, a potem odchodzę. To jest maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że On mnie słucha.
W kilka dni później, w wyniku wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem
z innymi chorymi.
Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku dniach jego pokój stał się miejscem
spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i starzy spotykali się przy jego
łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego.
Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w towarzystwie pielęgniarki stanął
przy łóżku chłopaka.
–Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
– To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe. Pielęgniarka
przerwała mu:
– Tu nikt nie przychodzi w południe...
– O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi: „Jim, to Ja, Jezus”,
i odchodzi.
Jeśli nie słyszymy odpowiedzi na nasze modlitwy, to dzieje się tak dlatego, że tak
naprawdę jej nie oczekujemy.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

28/2010

Dzisiaj obchodzimy XV niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie we wtorek o godz. 19:00
W niedzielę na Górze św. ur. Matki Bożej Szkaplerznej
Parafialny Zespół Caritas zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne
zajęcia do salki w środy, a w czwartki na wycieczki. W tym tygodniu w czwartek tj. 15.07.2010 wyjazd do Kinopleksu (Opole) „Shrek Forever”.
Dzieci, które chcą wziąć udział w wycieczce przynoszą do kościoła na poniedziałek wypełnione i podpisane przez rodziców zgody
i składają je w koszyczku na stoliku. Dzieci ubezpieczane są we
wtorek, ale tylko te, które dostarczą zgodę w poniedziałek.
Cena: 16 zł (bilet) + 1,50 zł (ubezpieczenie). UWAGA! Deklaracje zgody przeznaczone na wyjazd na Kolejkę nie będą brane
pod uwagę na wyjazd do kina do Opola.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa Szymańska z Tomaszowa Lubelskiego i Daniel Glegoła z Kolonowskiego (zap. III), Sandra Stryczek z Kolonowskiego i Szymon Stryczek z Kolonowskiego (zap. II)

Jakie są obowiązki obywateli?
Obywatele powinni współpracować z władzami nad budową społeczeństwa
w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności.

Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt, Droga Nieba oraz świece.

Czy obywatel powinien być posłuszny prawu w każdej sytuacji?
Obywatel zobowiązany jest w sumieniu do nie przestrzegania takich nakazów
władz, które sprzeciwiają się porządkowi moralnemu: „Trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi” (Dz 5,29).

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!

Czy społeczeństwo może się obyć bez Ewangelii?
Każde społeczeństwo opiera swe osądy i postępowanie na pewnej wizji człowieka i jego przeznaczenia. Bez światła Ewangelii, pokazującego Boga i człowieka, społeczeństwo łatwo może stać się totalitarne.

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Nowej: Irenę
Janiczek, Magdalenę Dziuba, Kornelię Demarczyk, Renatę Knapik. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

