Porządek Nabożeństw
od 08.05. do 15.05.2011 r.

Niedziela III Wielkanocy 08.05.
7:30 Für + Onkel Wincenty, seine Ehefrau Wanda, u. ++ Eltern Maria u. Walenty
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 W intencji dzieci obchodzących I rocznicę komunii św. oraz ich rodzin
17:15 Nabożeństwo maryjne
18:00 Do Chrystusa Wiecznego Kapłana dziękczynno-błagalna
Poniedziałek 09.05. św. Stanisława, bpa i m., głównego patrona Polski, ur.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 W int. ofiarodawców i dobroczyńców Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Wtorek 10.05
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + ojca w r. śm., + matkę, brata, teścia oraz ++ z pokr.
Środa 11.05.
17:00 …………………………………………………..(Msza św. szkolna)
17:45 Nabożeństwo majowe
Czwartek 12.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Marcina oraz o bł. Boże w rodzinie
Piątek 13.05.
18:00 Za + Irenę Spałek i Leonarda Spałek (od sąsiadów)
20:00 Nabożeństwo Fatimskie
Sobota 14.05. św. Macieja, ap. Św.
8:00 Za ++ rodziców Helenę i Pawła Zientek, + brata Jana Zientek, + teścia
Józefa Sosgórnik, ++ dziadków Zientek i Krupka oraz za ++ z pokr.
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za ++ rodziców, teściów, siostrę, brata oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela IV Wielkanocy 08.05.
7:30 ………………………………………...(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona,
szwagierkę Elżbietę, szwagra Ernesta oraz za ++ z pokr.
15:00 Nabożeństwo maryjne
18:00 …………………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Jednym z większych kłopotów, na który
skarżymy w związku z Mszą świętą czy modlitwą to
problem rozproszeń. Pomimo często dobrej woli trudno nam się skupić na tym, co się dzieje przy
ołtarzu. Nasze myśli bezwiednie krążą wokół
codziennych problemów, trosk i niepowodzeń
życiowych tak, że raz po raz musimy się przywoływać do porządku. Przypomina to nieco sytuację
uczniów idących do Emaus. Także oni byli tak zajęci
swoim problemem, że nie potrafili dostrzec
Chrystusa, który szedł obok nich..
Uczestnicząc w Eucharystii nie można jednak zostawić za drzwiami kościoła, czy kaplicy swego życia. Człowiek chcąc nie chcąc niesie ze
sobą swoje życie, swoje problemy i troski. Troska, by
wymazać je z pamięci, aby w spokoju spotkać się z Panem, naraża
człowieka na poważne niebezpieczeństwo, że to spotkanie będzie się
dokonywało ponad naszymi głowami, a życie i tak pobiegnie innym
torem.
W drodze do Emaus do uczniów przyłącza się nierozpoznany
Chrystus. Zaproszeni przez Niego uczniowie opowiadają swoją historię
życia, historię nieudanego, ich zdaniem, powołania, opowiadają
o nadziejach, jakie wiązali z Jezusem i jak te nadzieje zostały przerwane.
Przeszkodą w dobrym uczestnictwie we Mszy świętej jest nieumiejętność włączenia w nią własnego życia. To, co sprawia, że nie możemy
się skupić na Jezusie, może stać się właśnie okazją do spotkania z Nim.
Eucharystia jest tym miejscem, do którego trzeba właśnie przynieść swoje
bóle i cierpienia. Nie można od nich uciec, zamykając na nie oczy. Trzeba, podobnie jak to się stało z uczniami idącymi do Emaus, wypowiedzieć
wobec Jezusa to, co mnie boli i to co jest moim szczęściem i nadzieją…
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Misja
Po długim okresie życia, spędzonym na wspólnym studiowaniu oraz
medytacji, trzech uczniów postanowiło opuścić swojego mistrza i rozpocząć
wędrówkę poprzez świat.
Dziesięć lat później powrócili, aby złożyć wizytę swojemu mistrzowi.
Stary mnich kazał im usiąść wokół siebie, ponieważ wiek nie pozwalał mu
już na podniesienie się z miejsca. Każdy z nich rozpoczął opowiadanie swojej
historii.
Ja – rozpoczął pierwszy głosem pełnym dumy – napisałem trzy książki
i przyczyniłem się do sprzedania milionów ich kopii.
To znaczy, że zapełniłeś świat papierem – powiedział mistrz.
Ja – powiedział z radością drugi – wygłaszałem kazania w tysiącach miejsc.
To znaczy, że wypełniłeś świat słowami – powiedział mistrz. W końcu
przemówił trzeci.
Ja przyniosłem ci tylko tę poduszkę, abyś mógł na niej kłaść swoje
obolałe nogi – powiedział.
Tylko ty – ucieszył się mistrz – odszukałeś Boga.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co przedstawia Wniebowstąpienie?
Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim Apostołom, gdy
Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, Chrystus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest Panem, który
teraz w swoim człowieczeństwie w wiecznej chwale Syna Bożego rządzi
i wstawia się nieustannie za nami u Ojca. Posyła nam swego Ducha i daje nam
nadzieję, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki.
W jaki sposób dokona się chwalebne przyjście Chrystusa?
Po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija, chwalebne
przyjście Chrystusa urzeczywistni ostateczny triumf Boga w paruzji Chrystusa
i w Sądzie Ostatecznym. W ten sposób zrealizuje się Królestwo Boże.
Jak Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych?
Chrystus będzie sądził na mocy prawa, które nabył jako Odkupiciel świata,
który przyszedł zbawić ludzi. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego
człowieka względem Boga i bliźniego oraz tajemnice serc. Każdy człowiek,
według swoich uczynków, zostanie obdarowany życiem lub potępiony na
wieczność. W ten sposób urzeczywistni się „miara wielkości według Pełni
Chrystusa” (Ef 4,13), gdy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor
15,28).

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę III Zmartwychwstania Pańskiego.
Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17:15.

Dziś Niedziela Biblijna. Rozpoczyna się III Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Dzieci I komunijne ofiarowały na misje 710,00 zł. Bóg zapłać!
W poniedziałek ur. św. Stanisława, bpa i m. - głównego patrona
Polski
W sobotę na Górze św. Anny pielgrzymka rowerzystów.
W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Gościć
będziemy grupę kleryków z naszego seminarium diecezjalnego.
Zapraszam młodzież na nabożeństwo maryjne o godz. 15:00 a potem
na spotkanie.
W dniach od 6 do 10.07.2011 odbędzie się pielgrzymka na Litwę
organizowana przez ks. Henryka Pocześnioka. Szczegóły w gablotce.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na nagłośnienie. Bóg
zapłać!
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Martyna Musiała ze
Staniszcz Wielkich i Dariusz Mirek z Kolonowskiego (zap. II)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes,
Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii
Wiciok i p. Emmie Mainka składamy jak najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Hr. Colonny:
Krystynę Koprek, Annę Łuczak, Karolinę Romańczuk oraz
Małgorzatę Lebioda. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

