Porządek NaboŜeństw
od 10.07. do 17.07.2011 r.
Niedziela 10.07. XV zwykła
7:30
Für + Ehemann u. Vater Alfred zum Geburtstag u. für alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze, opiekę BoŜą, błogosławieństwo oraz zdrowie dla Magdaleny z ok. ur.
17:15
Nieszpory
18:00
Z ok. 18 r. ur. córki Aleksandry, z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą
o BoŜe bł. i światło Ducha Świętego
Poniedziałek 11.07. św. Benedykta, opata, patrona Europy, św.
7:00
Za + siostrę Hildegardę w r. śm., + męŜa, ++ rodziców oraz ++ z pokr.
Wtorek 12.07 św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i m., wsp.
18:00
Za + męŜa i ojca Henryka Knapik w I r. śm.
Środa 13.07. śś. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wsp.
19:00
Do Op. BoŜej za wstaw. Niepokalanego Serca Maryi z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Krupka Grzegorz
20:00
NaboŜeństwo fatimskie
Czwartek 14.07.
18:00
Za + Norberta Lebioda (od kolegów z pracy)
Piątek 15.07. św. Bonawentury, bpa i dra K., wsp.
17:30
RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy
18:00
Za + męŜa i ojca Ernesta Nowak z ok. 11 r. śm., syna Józefa, ++ rodziców z obu
stron oraz ++z pokr.
Sobota 16.07. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wsp.
8:00
…………………………………………

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + ojca Jana Banasik w 10 r. śm., matkę Martę, ciotkę Wiktorię, wujków Jana
i Józefa oraz ++ z pokr.

Niedziela 17.07. XVI zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf mit der Bitte um Gesundheit u. Gottes Segen für Anna anlässlich des 30. Geburtstages u. um Gottes Schutz für den Ehemann
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
…………………………………………
17:15
Nieszpory
18:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Karolinę Muszkiet oraz o zdrowie i bł.
BoŜe dla rodziców i chrzestnych

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

28(919) 10.07.2011 – 17.07.2011
Oto siewca wyszedł siać… Mt 13,3
Nauczanie Jezusa było często okraszone obrazami. Tym razem w ramach mowy
o Królestwie BoŜym, której fragment słyszymy w Ewangelii 15. Niedzieli Zwykłej, posługuje się On przypowieściami, a konkretnie
przypowieścią o siewcy. Jezus mówił z łodzi
do licznie zebranych wokół Niego ludzi
o ziarnie, które miało stać się obfitym plonem. Czerpie On obrazy z Ŝycia rolniczego,
aby powiedzieć o czymś waŜniejszym. Kondycję człowieka do słuchania zawiera
w trzech negatywnych obrazach i w jednym
pozytywnym. Człowiek moŜe stać się drogą,
skalistym gruntem albo ziemią z cierniami.
Tymczasem Jezus oczekuje od nas, abyśmy byli dobrą ziemią dla Jego zasiewu.
Trzy negatywne postawy są obecne w kaŜdym człowieku. Człowiek
porównany do drogi w przypowieści, przypomina włóczęgę, spacerowicza
lub turystę bez stałego odniesienia do Boga i Jego wartości. Ktoś w języku
obrazów Jezusa jest gruntem skalistym, bo jego entuzjazm jest zbyt krótki
i całkowicie zdominowany przez strach. Ciernie u innego oznaczają grzechy ludzkie, a wśród nich największy: niewierność Bogu. Jednak wszystkie
trzy mogą być przemienione przez Jezusa i Jego słowo. Droga i skała mogą
być przemienione na dobrą glebę. I człowiek taki stanie się pielgrzymem,
który Ŝyje w relacji z ludźmi i nie ucieka od nich. Dzieli się chętnie swoim
doświadczeniem z nimi i ma swoje Ŝycie wewnętrzne. Jezus sieje obficie.
Powiedzielibyśmy nawet, Ŝe jest marnotrawcą. A od nas oczekuje, abyśmy
przynieśli obfity plon. On mówi słowami proroka Izajasza: Słowo, które
wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem. Jak wiele się przy tym marnuje? Ile spraw
w naszym Ŝyciu w ogóle przynosi plon?

28/2011

Ósmy dzień
Następnego dnia Pan znów popatrzył na to, co stworzył. Trzeba było dokonać
pewnych poprawek.
Na brzegu rzeki znajdowały się ładne kamienie: szare, zielone, nakrapiane. Jednak kamienie leŜące pod ziemią były zgniecione i udręczone. Bóg musnął te
głębinowe kamienie i oto powstały diamenty i szmaragdy i miliony klejnotów
błyszczących tam w głębinach.
Pan spojrzał na kwiaty, jeden był piękniejszy od drugiego. Pomyślał, Ŝe jednak
im czegoś brakuje, i musnął je lekkim powiewem – i oto kwiaty ubrały się w
zapach.
Szary i smutny ptaszek usiadł Mu na dłoni. Bóg mu coś zagwizdał i słowik zaczął wyśpiewywać trele.
Szepnął coś niebu, a ono zaczerwieniło się z radości. Narodził się w ten sposób
zachód słońca.
Ale co takiego wyszeptał Pan do ucha człowiekowi, by ten stał się prawdziwym
człowiekiem?
Tamtego odległego dnia w tamten dawny poranek wyszeptał dwa małe słowa: –
Kocham ciebie.
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Dlaczego Kościół nazwany jest świątynią Ducha Świętego?
PoniewaŜ Duch Święty mieszka w Ciele, którym jest Ko-ściół: cały w jego Głowie i cały w poszczególnych członkach, i buduje Kościół w miłości przez słowo
BoŜe, sakramenty, cnoty i charyzmaty.
Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch
Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest Kościół (Św.
Augustyn).
Czym są charyzmaty?
Charyzmaty są specjalnymi darami Ducha Świętego udzielonymi poszczególnym wiernym dla dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata, w sposób szczególny w celu budowania Kościoła. Do pasterzy Kościoła naleŜy rozeznawanie
charyzmatów.

Dzisiaj obchodzimy XV niedzielę zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
W poniedziałek święto św. Benedykta, patrona Europy
W środę o godz. 20:00 zapraszamy na naboŜeństwo fatimskie.
W następną niedzielę na Górze św. Anny Uroczystość Matki BoŜej
Szkaplerznej. Rozpoczęcie obchodów kalwaryjskich na Rajskim Placu
o godz. 9:00.
StraŜacy z OSP Kolonowskie organizują w dn. 16.07. (sobota) od
godz. 9:00 zbiórkę złomu. Dochód w całości zostanie przeznaczony na
zakup nowego samochodu poŜarniczego i niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Szczegóły w gablotce, na plakatach i www.osp.kolonowskie.pl
Zachęcamy do wsparcia tego przedsięwzięcia,
a za okazaną pomoc i wyrozumienie składamy wszystkim z góry
serdeczne Bóg zapłać!
Stan wpłat na remont dachu - na 30.06.2011
liczba deklaracji: 205
kwota zadeklarowana: 61.582,18 zł
gotówka wpłacona: 36.042,18 zł
Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico
i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Magdalenie Kampa składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej: Katarzynę Wacławczyk, Renatę Bonk i Barbarę Bonk oraz z ul. RóŜanej: BoŜenę
Konieczko. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

