Porządek Nabożeństw
od 19.09. do 26.09.2010 r.
Niedziela 19.09. XXV zwykła
7:30
Für + Vater u. alle ++ aus der Familie
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców i teściów, + brata Stefana, ++ szwagrów
Rudolfa, Józefa i jego + syna Zygfryda
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 30 r. ur. z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie oraz za zmarłą matkę i ++ w rodzinie
Poniedziałek 20.09. śś. Andrzeja Kim, prezb., Pawła Chong i Towarzyszy, mm., wsp.
11:00
Msza św. ślubna: Anna Obst i Marcin Bogdoł
18:00
…………………………………………...
Wtorek 21.09. św. Mateusza, ap. i ew., św.
12:00
Za ++ z rodziny Obst i Bogdoł
18:00
Za + matkę chrzestną w 2 r. śm., wujka Jacka oraz za ++ z pokr.
Środa 22.09.
17:00
Za + Wilhelma Skornia (od sąsiadów) (Msza św. szkolna)
Czwartek 23.09. św. Pio z Pietrelciny, prezb., wsp.
18:00
Za + męża i ojca Konrada Dylla w 7 r. śm., matkę Elżbietę, Mikołaja Dyllong, brata
Helmuta Dyllong, Jana Dworczak, Alojzego Meka, Alojzego Leja, Waltra Gotfrieda oraz ++ z pokr. z obu stron
Piątek 24.09.
17:30
Różaniec w intencji dzieci i młodzieży
18:00
Za ++ rodziców Martę i Emanuela Ziaja, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron,
++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ++ siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa oraz ++ z pokr.
Sobota 25.09. bł. Władysława z Gielniowa, prezb., wsp.
8:00
Do NSP Jezusa przez wst. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie pp. Herberta i Brygidy Pawlik
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za + żonę i matkę Brygidę Bernais w 2 r. śm., zmarłe kuzynki Emilię i MartęGuz
oraz wszystkich ++ z pokr. Lasończyk i Bernais

Niedziela 26.09. XXVI zwykła
7:30
Für + Karol Kandziora (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za + męża, ojca i dziadka Józefa w 2 r. śm. oraz ++ z pokr. z obu stron
17:15
Nieszpory niedzielne
18:00
W r. ślubu z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą
w rodzinach: Jędrzejewski, Schatton, Bogdoł, Szaton oraz za ++ z pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
38(878) 19.09.2010 – 26.09.2010
„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”
Pochwała ze strony Jezusa nieuczciwego zarządcy wydaje się być dziwna. Jak można pochwalić człowieka, który przywłaszcza sobie bezprawnie
dobra innych i pozyskuje sobie przyjaciół kosztem
właściciela? Jeśli przyjrzymy się uważniej, zorientujemy się, że nie została pochwalona sama postawa zarządcy, ale tylko jego przezorność. Zrozumiał
on właściwie swoją tragiczną sytuację, przemyślał
uważnie, jakie kroki są konieczne, i zadziałał szybko i zdecydowanie. Wybrał sposób wyjścia poprzez
drugiego człowieka. Dotąd prawie nie zauważał istnienia innych, myślał
tylko o sobie i o swoich interesach. Teraz, wobec perspektywy utraty pracy i środków do życia, odkrywa wartość przyjaźni. Ocalenie siebie dokonuje się przez otwarcie na innych. I właśnie ta jego zapobiegliwość,
otwartość na drugiego człowieka, zostaje pochwalona, a nie sposoby,
których używa, aby zapewnić sobie przyszłość.
Używając tego przykładu Chrystus z rozczarowaniem zauważa,
że kiedy w naszym życiu chodzi o wzniosłe sprawy naszego zbawienia,
to wówczas my „synowie światłości” nie podejmujemy radykalnych
i zdecydowanych decyzji. Jesteśmy w tym względzie opieszali, gnuśni,
zrezygnowani. Nie ma w nas odpowiedniej energii, fantazji. Mimo, że
nasze rachunki finansowe mogą się zgadzać, głębia wiary w naszym życiu może się „walić”, a my tego i tak nie zauważamy. Uważamy, że wyrwanie się z naszego dusznego kręgu przyzwyczajeń jest niemożliwe.
Mając nawet „nóż na gardle” nie odrywamy się od siebie i nie poszukujemy przyjaciół.
Niech ewangelicznego oszusta pozwoli nam inaczej spojrzeć na swoje
życie. Włączmy zdecydowanie w swoją codzienność inteligencję, spryt,
zatroskanie o drugiego człowieka, a wszystko to z myślą o Królestwie
Bożym, które jest każdemu z nas ofiarowane.

38/2010
Jałmużna
Bardzo dawno temu, w Anglii, drobna kobiecina opatulona potarganymi łaszkami
przebiegała uliczki małej miejscowości, pukając do wszystkich drzwi i prosząc o jałmużnę.
Nie miała jednak wielkiego szczęścia. Niektórzy obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli
psami, aby ją jak najszybciej odpędzić. Inni wciskali jej do fartuszka kawałki spleśniałego
chleba i zgni-łych kartofli.
Jedynie dwoje starców, którzy mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach wioski,
wpuściło biedaczkę do swojego domu i ugościło.
– Usiądź sobie i ogrzej się – powiedział do niej starzec, podczas gdy żona przygotowywała jej miseczkę ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Potem, kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami i pocieszeniem.
Następnego dnia w tej samej miejscowości zdarzyło się coś nieprawdopodobnego.
Królewski posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski zamek.
To nagłe i nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie zamieszanie.
Po południu wszyscy, wystrojeni w świąteczne stroje, stawili się na zamku.
Każdemu z nich zostało wskazane miejsce w wielkiej jadalni.
Kiedy już wszyscy zasiedli, służba w liberii rozpoczęła podawa-nie dań.
Po chwili z ust wszystkich biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia
i ukrywanej wściekłości. Wszystko z powodu tego, że usłużni kamerdynerzy serwowali
gościom ziemniaczane łupiny, kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerze
dwojga staruszków siedzących w kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne
i smaczne potrawy.
W pewnym momencie wbiegła na salę ubrana w żebracze łach-many kobieta. Wszystkim odebrało głos.
– Dzisiaj – powiedziała kobieta – pragnę was poczęstować wszystkim tym, czym
wy obdarowaliście mnie wczoraj.
Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod którymi lśnił złoty strój wytłaczany
szlachetnymi kamieniami.
Była to Królowa.
Łatwo uniknąć pomyłek: traktuj każdego, kogo spotkasz, jak króla.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Na czym polega cnota prawdomówności?
Prawdomówność jest cnotą polegającą na pokazywaniu prawdy w uczynkach i przekazywaniu jej w słowach w sposób jednoznaczny, bez udawania i hipokryzji.
Jakie są podstawowe grzechy przeciw ósmemu przykazaniu?
Podstawowe grzechy przeciw ósmemu przykazaniu to: kłamstwo, obmowa, oszczerstwo, lekko-myślne osądy.
Co to jest kłamstwo?
Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z zamiarem oszukania bliźniego, który ma
prawo znać prawdę. Jeżeli nie czyni wielkiej szkody bliźniemu, pozostaje tylko grzechem
powszednim.

Dzisiaj obchodzimy XXV niedzielę zwykłą.
Zapraszam na nieszpory o godz.17:15.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na opał do kościoła i klasztoru.
Dzisiaj na Górze św. Anny dożynki diecezjalne, Msza św. o godz. 11:00.
Dzisiaj w Staniszczach Wielkich dożynki gminne, Msza św. o godz. 13:00.
W środę zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 17:00
W piątek zapraszamy młodzież gimnazjalną na katechezy o godz 19:00.
W następną niedzielę kolekta na budowę nowych kościołów w diecezji,
a przed kościołem do puszek jałmużna postna z całego roku.
Serdeczne podziękowania składamy: p. Andrzejowi Cieśla za wymianę żarówki i gniazdek, pp. Janowi Romanczuk, Józefowi Kulig za wyczyszczenie
frontonu drzwi na probostwie, p. Józefowi Koj za naprawę dzwonów, p. Henrykowi Schatton za naprawienie drzwi w garażu i p. Henrykowi Drzyzga za
przycięcie żywopłotu. Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas informuje o pozyskaniu darów w Banku Żywności
dla najuboższej ludności. Odbiór darów:

środa od 9:00 do 11:00

czwartek od 15:00 do 18:00
Zainteresowanych prosi się o pobranie druku ze stolika (celem wypełnienia)
w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wydania żywności.
Z wypełnionym drukami należy przyjść po odbiór darów.
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Kruk z Kolonowskiego i Waldemar Pyka z Myśliny (zap. III), Aneta Szmyt z Kolonowskiego
i Marc Brockhuis z AV Cuijk (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do Nieba, świece
oraz kalendarze oo. oblatów ( 4 zł ).
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze Bereziuk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbietę Bereziuk, Sylwię Trzasko, Joannę Leszczyk oraz Anielę Smandzich. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

