Porządek Nabożeństw
od 27.03. do 03.04.2011 r.
Niedziela 27.03. III Wielkiego Postu
7:30
Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes Schutz u. Gnade in der Familie
anlässlich des Geburtstages
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Z podz. za zdrowie, z prośbą o dalsze bł. Boże dla p. Gertrudy Garbas z ok. 70 r.
ur. oraz p. Krzysztofa Merkel z ok. 50 r. ur., z prośbą o opiekę Bożą dla syna,
2 córek z rodzinami, 3 wnuczek i prawnuka
2. Przez wst. Niepokalanego Serca Maryi o bł. Boże, zdrowie i opiekę w rodzinie
17:00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. śm. oraz za ++ rodziców i teściów
Poniedziałek 28.03
6:45
.........................................................................
Wtorek 29.03.
18:00
Za ++ rodziców Jana i Martę Bock, Krystynę i Wilhelma Dambon, braci Józefa
i Franciszka oraz za ++ z pokr. z obu stron
Środa 30.03.
17:00
………………………………………………. (Msza św. szkolna)
Czwartek 31.03.
18:00
Za + ojca Pawła Kandora z ok. ur., matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, Ernesta Mikołajczak oraz ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik
Piątek 01.04. I miesiąca
7:00
Für alle Kranken aus unserer Pfarrgemeinde
13:00
Z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla p. Anny Konieczny z ok. ur.
17:00
Droga Krzyżowa z wypominkami
18:00
Za + ojca Franza Smieskol w r. ur., + matkę Rosa Smieskol, ks. radcy Georga Obst
oraz za ++ z pokr.
Sobota 02.04. I miesiąca
8:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla
syna Maćka Dzikowskiego z ok. 18 ur.
13:00
Do Op. B. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla p. Waltra
Bonk z ok. 70 r. ur oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci
17:00
18:00

Nabożeństwo maryjne I sobót miesiąca
…………………………………………..

Niedziela 03.04. IV Wielkiego Postu (Laetare)
7:30
................................................................... (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za żyjących i ++ Parafian
17:00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00
…………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

27(905) 27.03.2011 – 03.04.2011
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.

Oddając się wielkopostnej refleksji nad przemianą naszego życia, nie sposób nie zadać sobie
kilku pytań, również tych bardzo elementarnych,
dotyczących naszego jestestwa. Czym wyróżnia się
człowiek spośród zwierząt? Zwierzę kiedy jest
głodne szuka pożywienia - człowiek także, kiedy
jest spragnione, szuka wody – podobnie człowiek.
Kiedy jest zmęczone szuka odpoczynku - człowiek
też, kiedy jest mu gorąco szuka cienia - człowiek
również. Czym więc różnimy się od zwierząt? Czy
wszystkie nasze potrzeby to głód, pragnienie, potrzeba odpoczynku, konieczność przedłużenia gatunku? Czy całe nasze życie ma się sprowadzać tylko do zaspokajania tych fundamentalnych potrzeb? Czy też jest w nas
głód większy, pragnienie głębsze?
Jezus, rozmawiający z samarytanką u studni uświadamia jej właśnie to głębsze, ludzkie pragnienie i jednocześnie pomaga odkryć, gdzie
i w jaki sposób może je zaspokoić. Kiedy Jezus mówi: "Ja jestem Źródłem Wody Żywej", "Ja jestem Chlebem Życia", chce nam w ten sposób
otworzyć oczy na nasz prawdziwy głód i pragnienie. To pragnienie Boga i pragnienie życia wiecznego wpisane jest w każde ludzkie serce.
Nie szczędźmy czasu, zwłaszcza w Wielkim Poście, by to pragnienie w sobie odkryć, nie zasłaniajmy się koniecznością „ciężkiego zarabiania na życie”, nie przekonujmy siebie i innych, że na to mamy jeszcze czas, że starość jeszcze daleko. Niech nasze aspiracje sięgają poza
pełny żołądek i ziemską pomyślność. Niech sięgają wieczności…

Oblicze Jezusa
Mieszkający na Sycylii mnich Epifaniusz pewnego dnia odkrył w sobie
dar Pana: potrafił malować piękne ikony.
Zapragnął namalować jedną, która stałaby się arcydziełem: zapragnął
namalować oblicze Chrystusa.
Lecz gdzie znaleźć odpowiedniego modela, zdolnego wyrazić równocześnie cierpienie i radość, śmierć i zmartwychwstanie, boskość i człowieczeństwo?
Epifaniusz nie mógł zaznać już spokoju. Wyruszył w podróż, przemierzył Europę, obserwując każdą twarz.
Niestety, nie istniało oblicze mogące przedstawiać Chrystusa.
Pewnego wieczoru zasnął, powtarzając słowa psalmu:
– Twego oblicza szukam, Panie. Nie ukrywaj przede mną Twego oblicza.
Miał sen: anioł prowadził go do spotykanych osób i wskazywał na jeden szczegół, który czynił tę twarz podobną do Chrystusowej: radość młodej
żony, niewinność dziecka, siłę wieśniaka, cierpienie chorego, strach skazańca, dobroć matki, przerażenie sieroty, surowość sędziego, wesołość kuglarza,
miłosierdzie spowiednika, zabandażowane oblicze trędowatego. Epifaniusz
powrócił do swego klasztoru i wziął się do pracy.
Po roku ikona przedstawiająca Chrystusa była gotowa. Pokazał ją opatowi i współbraciom, którzy zdumieli się i rzucili na kolana. Oblicze Chrystusa było cudowne, wzruszające, stawiające pytania.
Na próżno pytano Epifaniusza, kto posłużył mu za modela.
Nie szukaj Chrystusa w obliczu jednego człowieka, ale w
każdym człowieku szukaj fragmentu Chrystusowego oblicza.
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Kościół, przez wiarygodne głoszenie Ewangelii, potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody dożycia i do nadziei
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili
nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają
INTENCJA PARAFIALNA
Aby Wielkanocne Święta, były prawdziwym spotkaniem z Panem,
Zwycięzcą piekła, śmierci i szatana
Modlitwom przewodniczą:
03.04
Róża 10
p. Rosilda Pawlik
10.04
Róża 11
p. Krystyna Swoboda
17.04
Róża 12
p. Manfred Ullmann
24.04
Róża 01
p. Teresa Obst
25.04
Róża 02
p. Anna Bock

13/2011

Dzisiaj obchodzimy III niedzielę Wielkiego Postu.
Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o g. 17:00.
Kolekta ubiegłej niedzieli przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu
i na cały rok do kościoła wyniosła 3 581.69 zł. i 0,50 €, a przed kościołem zbiórka
na misję to 526,34 zł. Bóg zapłać!

Gościmy dzisiaj ks. bpa Mariana Buczka, Ordynariusza Diecezji CharkowskoZaporowskiej z Ukrainy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misyjne diecezji. A przed kościołem zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi w Japonii Bóg zapłać!
Dzisiaj po Mszach św. zbiórka podpisów pod społecznym projektem ustawy
„O ochronie życia ludzkiego od poczęcia”. Prosimy zabrać ze sobą dowody
osobiste (nr PESEL).
W piątek odwiedziny chorych z wyjątkiem ul. Haraszowskie i Pluderskiej
od godz. 8:00, a w sobotę ul. Haraszowskie i Pluderska od godz. 9:00.
Zapraszamy na nab. wynagradzające w sobotę o godz. 17:00.
Zapraszamy na nab. Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
W następną niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium, a przed kościołem
jałmużna postna z całego roku.
Serdeczne podziękowania składamy p. Mieczysławowi Żyła, p. Janowi Kluba,
p. Franciszkowi Mańczyk, p. Janowi i Michałowi Wałaszek, p Jackowi Kordeczko,
p. Piotrowi i Grzegorzowi Grabowskim, p. Rudoflowi Krupka, p. Janowi Romańczuk, p. Janowi i Mariuszowi Rolik, p. Marcinowi Rozik, p. Łukaszowi Kulig,
p. Piotrowi Strach, p. Patrykowi Budny, p. Henrykowi Drzyzga, p. Tadeuszowi
Makusek, p. Leonardowi Leszczyk, młodzieży z grupy bierzmowania, strażakom
i innym za prace na cmentarzu i placu kościelnym oraz p. Jerzemu Janiczek za naprawę pilota wyświetlacza numerów. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Eryce Stryczek,
p. Hildegardzie Mocny, p. Waltrowi Bonk, p. Ernestowi Mocny,
p. Annie Konieczna składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Walentynę Zymela, Danutę Dubiel, Elżbietę Mikoszek, Marię Krupok. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

