Porządek NaboŜeństw
od 03.04. do 10.04.2011 r.
Niedziela 03.04. IV Wielkiego Postu (Laetare)
7:30 Durch die Fürbitte von Maria Hilf, Hl. Gerhard u. Pater Pio als Bitte um Gesundheit u. Gottes Schutz anlässlich des Geburtstages
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe dla ojca
i dziadka z ok. ur. oraz o bł. w rodzinach dzieci i wnuków
17:00 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za Ŝyjących i ++ Parafian
Poniedziałek 04.04.
6:45 .........................................................................
11:00
Msza św. pogrzebowa śp. Ireny Spałek
Wtorek 05.04.
18:00 Za + matkę Marię Czupała w r. ur., zaginionego ojca Karola, brata Pawła, rodziców Marię i Teodora Czok, ich rodziców, rodzeństwo, ElŜbietę i Pawła Leja
oraz ++ z pokr.
Środa 06.04.
17:00 Za + męŜa Józefa z ok. ur., ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię
i Erwina, + Marię Teodor, ciotkę Gertrudę, + syna, męŜa i dusze w czyśćcu
cierpiące (Msza św. szkolna)
Czwartek 07.04. I miesiąca
17:00 Godzina Święta
18:00 Za + matkę Adelajdę w r. śm., + ojca Wilhelma oraz ++ z pokr. Szaton i Czok
Piątek 08.04.
17:00 Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00 Za + o. Krystiana w r. śm. oraz jego + ojca Eryka Wałaszek
Sobota 09.04.
8:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Krupka oraz ++ z pokr. Krupka i Labus

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + Ŝonę i matkę w r. śm., ++ rodziców Antoniego i Mariannę, 2 siostry: Marysię i Stanisławę, 2 braci: Jana i Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 10.04. V Wielkiego Postu
7:30 .................................................................. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 .........................................................................
17:00 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + Ŝonę i matkę Teresę w 2 r. śm., ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. z obu
stron oraz + koleŜankę Małgorzatę

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

14(906) 03.04.2011 – 10.04.2011
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień.
Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać.
Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata.
Często sobie zadajemy pytanie: Jaki ma być
chrześcijanin? Dzisiaj w Ewangelii znajdujemy na
nie odpowiedź. Chrześcijanin to człowiek miłujący
światło. Otwierający swe serca dla Boga. Przyjmujący Go do swego wnętrza.
Przyjęcie Jezusa do serca stwarza dla człowieka bardzo specyficzną sytuację Ŝyciową. Taka
sytuacja zrodziła się równieŜ w Ŝyciu człowieka
niewidomego od urodzenia, który został uzdrowiony przez Jezusa. I trzeba zauwaŜyć, co się z nim
dzieje. On zaczyna dzielić się tym, czego doświadczył. To Jezus go uzdrowił. Teraz on staje się
świadkiem Jezusa, jest „nosicielem” Dobrej Nowiny w sobie. To wezwanie skierowane jest takŜe do nas współczesnych
uczniów Jezusa, byśmy byli „nosicielami” Jezusa, świadkami Jego nauki
przez naszą codzienność.
Postawa niewidomego ukazuje bardzo mocno istotę bycia chrześcijaninem. Uświadamia praktyczną stronę wiary. Jan ewangelista skwitował to
bardzo radykalnie: „Kto spełnia wymagania prawdy zbliŜa się do światła,
aby się okazało, Ŝe jego uczynki są dokonane w Bogu”.
Wszystkie czyny, które przysłaniają Jezusa, zaprzeczają jednocześnie
prawdziwości naszej wiary. Dopuszczając się ich, stajemy się antyświadkami Jezusa. Dotyczą one często bardzo małych spraw, wręcz błahostek, ale
one składają się na obraz, który jest karykaturą chrześcijaństwa. Czy o nas
chrześcijanach, o katolikach mieszkających w naszej Parafii, ktoś z zewnątrz, obcy, mógłby powiedzieć - jak mówiono o pierwszych chrześcijanach – „Patrzcie, jak oni się miłują…”?

14/2011

Znaczenie Ŝycia
Pewien profesor kończąc kiedyś lekcję zwrócił się do swoich studentów w następujący sposób:
– Czy są jakieś pytania?
Jeden ze studentów zapytał go wtedy:
– Tak, panie profesorze: proszę mi powiedzieć jaki jest sens Ŝycia?
Jego kolegów, którzy zmierzali juŜ w kierunku drzwi, ogarnął śmiech. Jednak profesor przyglądał się uwaŜnie studentowi, chcąc zrozumieć, czy pytanie zostało zadane powaŜnie, czy
jedynie dla Ŝartu. Kiedy doszedł do wniosku, Ŝe student zadał mu je na serio, powiedział:
– Odpowiem panu.
Potem wyjął z kieszeni swoich spodni portfel, wydobył z niego małe, okrągłe lusterko, nie
większe od monety, i po chwili namysłu powiedział:
– Kiedy wybuchła wojna, byłem jeszcze dzieckiem. Pewnego dnia znalazłem na ulicy roztrzaskane w drobiazgi lusterko. Wziąłem wtedy ze sobą największy jego kawałek. To właśnie
ten drobiazg. Zacząłem się nim bawić i byłem pełen radości, Ŝe mogę odbijać w nim światło
i kierować je do ciemnych zakątków, do których nigdy nie zagląda słońce: do ciemnych głębokich dziur, szczelin i zakamarków. Zachowałem sobie to małe lusterko. Kiedy stałem się
juŜ dorosłym człowiekiem, zdałem sobie sprawę, Ŝe lusterko to ma dla mnie jeszcze większe
znaczenie niŜ poprzednio. Dzięki niemu zrozumiałem, Ŝe i moje Ŝycie moŜe przekazywać
Światło.
Ja teŜ jestem fragmentem lustra, którego nie znam w całości. Poprzez wszystko to kim jestem
i co czynię mogę przekazywać światło – światło prawdy, zrozumienia, świadomości, dobra,
czułości – i oświetlać w ten sposób ciemne zakątki ludzkiego serca, by móc coś w kimś zmienić. Być moŜe dostrzegą to równieŜ inni i oni takŜe zechcą czynić podobnie.
W tym właśnie zauwaŜam sens Ŝycia.
Całe niebo moŜe odbijać się nawet w najmniejszej kałuŜy.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jakie są charakterystyczne cechy wiary?
Wiara jest bezinteresownym darem Boga, dostępnym dla wszystkich, którzy o niego pokornie
proszą, i cnotą nadprzyrodzoną, konieczną do zbawienia. Akt wiary jest aktem ludzkim, to
jest aktem rozumu, przyjmującego za prawdę BoŜą z nakazu woli, poruszonej łaską przez
Boga. Wiara jest ponadto pewna, poniewaŜ opiera się na samym słowie Boga, działa „przez
miłość” (Ga 5,6), i znajduje się w ciągłym wzroście, w szczególności dzięki słuchaniu słowa
BoŜego i modlitwie. Wiara pozwala nam w sposób uprzedzający doznawać radości niebieskiej.
Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?
ChociaŜ wiara przewyŜsza rozum, to jednak nigdy nie moŜe mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem, poniewaŜ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela
człowiekowi wiary i daje światło rozumu.
Dlaczego potrzebne są formuły wiary?
Formuły wiary są potrzebne, poniewaŜ pozwalają nam wyraŜać i przekazywać wiarę, celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią Ŝyć, posługując się wspólnym
językiem.

Dzisiaj obchodzimy IV niedzielę Wielkiego Postu - Laetare.
Zapraszamy na naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym
o godz. 17:00.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i WSD, a przed
kościołem jałmuŜna postna z całego roku. Bóg zapłać!
Zbiórka na ofiary trzęsienia ziemi w Japonii wyniosła 1.787,00 zł. Bóg
zapłać!
W środę o godz. 18:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta. Zapraszamy!
W następną niedzielę o godz. 16:00 przyjmowanie intencji mszalnych
na II półrocze 2011 r.
Zapraszamy na naboŜeństwa: Gorzkich śali i Drogi KrzyŜowej.
Parafialny Zespół CARITAS zaprasza swoich członków na spotkanie
do salki we wtorek (05.04.) po Mszy św.
Z posługi ministranckiej zrezygnowali Jakub Sawczuk i Mateusz Student. Dziękujemy za wzorową słuŜbę przy ołtarzu i Ŝyczymy, aby prawdy płynące z ołtarza kształtowały wasze Ŝycie. Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania składamy p. Henrykowi Wałaszek za prace
przy rabatce na placu kościelnym; Paniom za wygrabienie trawników na
placu kościelnym. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes,
Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Lidii Neuman-Patyna i p. Józefowi Kruk składamy jak najserdeczniejsze
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego: Edytę
Cieśla, Krystynę Koziołek i Felicję Paul oraz z ul. Kraszewskiego: Bernadetę Świerc. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

