Porządek NaboŜeństw
od 13.03. do 20.03.2011 r.
Niedziela 13.03. I Wielkiego Postu
7:30
Für + Mutter Gertruda Krupok zum Geburtstag, + Vater Pawel, ++ Schwiegereltern,
Schwager, Schwägerin u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie dla p. Joanny z ok.. ur. oraz o bł. BoŜe dla córek
2. O szczęśliwą wieczność dla syna Pawła Mańczyk
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za Ŝyjących i ++ parafian

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

11(903) 13.03.2011 – 20.03.2011
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

Poniedziałek 14.03
6:45
..............................................................................................
Wtorek 15.03.
17:00
Za Ŝyjących i ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z pokr.
Środa 16.03. Środa Popielcowa
17:00
Za + ElŜbietę Bednarek w 30 dzień po śm. (Msza św. szkolna)
Czwartek 17.03.
17:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Emilię Rozik oraz o zdrowie i bł. BoŜe
w rodzinie
Piątek 18.03.
17:00
Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00
Za + męŜa i ojca Teodora Kosytorz w r. śm., wnuka Pawła Bronek, zaginionego ojca
Józefa Steinert, + matkę Paulinę, ++ rodziców Pawła i Agnieszkę Kosytorz, brata
Gerharda Steinert, szwagierkę Marię Bartodziej, szwagra Józefa Leja, Beatę Leja
oraz Wiktora Muc
Sobota 19.03. św. Józefa, Oblubieńca NM Panny, ur.
8:00
Przez wst. św. Józefa w int. rzemieślników oraz czcicieli św. Józefa

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + ojca z ok. ur., + matkę oraz + brata.

Niedziela 20.03. II Wielkiego Postu
7:30
Zur Gottes Vorsehung durch die Fürbitte des Unbefleckten Herzens Marias als Dank
für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes Schutz u. Gesundheit zum Geburtstag
u. Bitte um Gottes Schutz in der Familie der Tochter
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + Joannę Drzymała, ++ rodziców Jerzego i Franciszkę oraz teściów Izydora
i Marię Drzymała
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, + męŜa i ojca Gerharda Świerc, Franciszkę
i Jana Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra Czoska i dusze
w czyśćcu cierp.

Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni jest
głębokim symbolem i ma ponadczasowy charakter. Trzy pokusy: przemień kamień
w chleb, oddaj mi pokłon, a będziesz bogaty
i udowodnij swoją wielkość, to trzy pokusy
współczesnego świata, który stale i pod rożnymi przykrywkami proponuje nam zaspokojenie naszych pragnień i kusi trzema mirażami:
zaspokajaj wszystkie potrzeby twojego ciała,
zdobywaj bogactwo wszelkimi sposobami,
bądź wielki, rządź światem. Czy uległość tym
pokusom czyni człowieka szczęśliwym?
Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową zaproszeniem Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, wzywa
nas do pogłębionej refleksji nad naszym życiem, zwłaszcza życiem
duchowym, wewnętrznym. Trafne zaś odpowiedzi Chrystusa
z dzisiejszej Ewangelii na szatańskie pokusy wyznaczają kierunki tej
refleksji: nie jesteś tylko ciałem i twoje ciało mimo, że ma swoje prawa, nie może stać się tyranem w twoim życiu; nie kłaniaj się
wszystkim bożkom wokoło, a już na pewno nie kłaniaj się najpotężniejszemu bożkowi tego świata – bogactwu, nie sprzedawaj się za
dobrobyt, nie ulegaj pokusie pieniądza, bo on w końcu nad tobą zapanuje; wreszcie: nie próbuj dać się złapać na przynętę potęgi i znaczenia.
Życzę Wam, Drodzy Parafianie, wiele łaski od Boga, która
pomoże jak najlepiej wykorzystać dany nam czas pokuty, łaski, która pomoże walczyć z pokusą i odnosić zwycięstwo nad słabością
czyli przez nawrócenie dążyć do ewangelicznej doskonałości.
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Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Ewangelie poświęcają Józefowi 26 wierszy, a jego
imię wymieniają 14 razy. Interesują się one rodziną św.
Józefa,
jego
małżeństwem,
rodzajem
pracy
i śmiercią. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Na życie
zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Przygotowywał
narzędzia gospodarcze i rolnicze.
Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą
cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Józef postanowił dyskretnie
się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie
i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi
o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu
Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka
z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz
ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy.

Dzisiaj obchodzimy I niedzielę Wielkiego Postu
Zapraszamy na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem
pasyjnym o godz. 17:00
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby zgromadzenia misyjnego oo. Oblatów Maryi Niepokalanej. Bóg zapłać
Zapraszamy do udziału w naboŜeństwach Drogi KrzyŜowej, Gorzkich śali
W następną niedzielę kolekta jest przeznaczona na kwiaty do BoŜego
Grobu i na kwiaty na cały rok do kościoła. Bóg zapłać
W sobotę obchodzimy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę od godz. 09:00 wycinka drzew na cmentarzu i na placu
kościelnym, potrzebna pomoc do zwiezienia drewna i porządkowania
placu.

Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki
o św. Józefie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył. Miał najpiękniejszą
śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie
w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

Uwaga dzieci, zbieramy plastikowe nakrętki aby pomóc
w budowie domu dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły
w gablotce.

Kościół słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak
wyróżnione miejsce w hagiografii. O św. Józefie pierwszy pisał Orygenes, chwaląc
go jako „męża sprawiedliwego”; św. Augustyn pisze o legalności jego małżeństwa
z Maryją i o jego prawach ojcowskich; św. Grzegorz z Nazjanzu wynosi godność św.
Józefa ponad wszystkich świętych; św. Hieronim wychwala dziewictwo św. Józefa.

Zbiórka na remont dachu - stan na 28.02.2011r.
liczba deklaracji: 189 osób
kwota zadeklarowana: 55.232,18 zł
gotówka wpłacona na dzień 28.02.2011: 18.482,18 zł

Największą jednak czcią do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost, że o cokolwiek prosiła
Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy zawiedziona.
Wszystkie swoje klasztory fundowała pod jego imieniem. Do szczególnych czcicieli
św. Józefa zaliczał się również św. Jan Bosko i św. Franciszek Salezy.
W wieku XIX przełożeni generalni 43 zakonów wystosowali do papieża prośbę do ojców soboru, o ogłoszenie św. Józefa patronem Kościoła. Papież Pius IX
przychylił się do prośby i dekretem Quaemadmodum Deus z dnia 10 września
1847 roku wprowadził odrębne święto liturgiczne Opieki świętego Józefa. Papież
Leon XIII wydał pierwszą w dziejach Kościoła encyklikę o św. Józefie: Quamquam pluries. Papież św. Pius X zatwierdził litanię do św. Józefa do publicznego
odmawiania i dodał do niej wezwanie: „Święty Józefie Opiekunie Kościoła Świętego”.

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝ ycz enia BoŜego błogosław ieńs twa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. A. Mickiewicza:
Agatę Kozub, Anetę Ziaja, Marię Machnik oraz z ul Słowackiego
Krystynę Sowa. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

