Porządek NaboŜeństw
od 11.09. do 18.09.2011 r.

Niedziela 11.09. XXIV zwykła
7:30 Zur Gottes Vorsehung als Dank u. Bitte um Gottes Segen u. weiteren
Schutz für Anna u. Karol
10:00 Za + męŜa i dziadka Gottfrieda Hornik z ok. ur., rodziców, teściów oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17:15 Nieszpory niedzielne
18:00 Za parafian
Poniedziałek 12.09.
7:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, siostrę Agnieszkę, Marię, Annę,
Helenę, 2 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 13.09. św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła, wsp.
18:00 Za + matkę Elfrydę w 6 r. śmierci, ojca Jana, + Ŝonę Urszulę, braci: Jana i
Ryszarda, ++ teściów Ernesta i Gertrudę oraz ++ z pokr.
19:00 NaboŜeństwo fatimskie
Środa 14.09. PodwyŜszenia KrzyŜa, św.
17:00 Do BoŜej Op. przez wstaw. MBNP z podz. za wysłuchane łaski, z prośbą o
dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
Czwartek 15.09. NMP Bolesnej, wsp.
18:00 Za+ męŜa i ojca Józefa z ok. ur., ++ rodziców, teściów, braci, bratowe,
szwagrów oraz ++ z pokr.
Piątek 16.09. św. Korneliusza, papieŜa; Cypriana, bpa, wsp.
17:30 RóŜaniec za młode pokolenie
18:00 Do Anioła StróŜa w int. rocznego dziecka Liliany Magdaleny Oblong oraz
w int rodziny
Sobota 17.09.
8:00 …………………………………………….

17:30
18:00

NaboŜeństwo Maryjne
Za + męŜa Franciszka Maniera, syna Henryka, rodziców Franciszka i Gertrudę Smieskol, siostry Paulinę i ElŜbietę, szwagrów, teściów i pokr.

Niedziela 18.09. XXV zwykła
7:30 Für + Mutter ElŜbieta Leja anlässlich des Todestages u. + Vater Paweł Leja
10:00 Za + Ŝonę i matkę Annę Romańczuk w miesiąc po śmierci
17:15 Nieszpory niedzielne
18:00 Za+ Ŝonę, matkę i babcię Brygidę Bernais w 3 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie?”
Przebaczenie jest potęgą. Ludzie często
sądzą, Ŝe ten, kto przebacza, jest słaby. Tymczasem ten, kto prawdziwie przebacza, jest
o wiele, wiele mocniejszy od tego, który go
skrzywdził. Przebaczenie rozwiązuje dziewięćdziesiąt procent konfliktów ludzkich. JeŜeli
w rodzinie, w małŜeństwie jest przebaczająca
miłość, to ta rodzina i to małŜeństwo nieustannie wzrastają. KaŜdy dzień bowiem rozpoczynają od nowej karty. Tamta z długami jest wieczorem spalona w imię przebaczającej miłości.
IleŜ razy Ŝona musi przebaczyć męŜowi, a ileŜ
razy mąŜ Ŝonie? Ile razy rodzice muszą przebaczyć dzieciom, ale
i dzieci rodzicom? Ile razy trzeba przebaczać w relacjach teściowa –
synowa? A przebaczenie w odniesieniach sąsiedzkich?
Chrystus załoŜył na ziemi szkołę przebaczającej miłości. Sprawę
postawił tak jasno, Ŝe na progu świątyni kaŜe się nam zastanowić, czy
przebaczyliśmy wszystkim. Wtedy dopiero moŜemy podejść do ołtarza
i uczestniczyć w Eucharystii. Tak bardzo Mu zaleŜało na tym, byśmy
Ŝyli przebaczeniem, Ŝe kiedy uczył nas codziennej modlitwy, powiedział: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i od razu potem
dodał: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Pokarmem dla ciała jest chleb, a pokarmem dla ducha jest przebaczająca miłość. KaŜda kromka chleba musi być posmarowana przebaczającą miłością.
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Najlepsze wino
Pewien męŜczyzna i kobieta w dość późnym wieku zawarli związek małŜeński.
Ku ich zdziwieniu i radości narodził się im syn. Wychowali go z miłością, troszcząc się
o wszystko, co moŜliwe. Pomimo tego, Ŝe byli ubodzy, posłali go do szkoły mądrego mistrza, by mógł rozwijać się równieŜ duchowo.
Gdy chłopiec powrócił do domu, chciał w jakiś sposób spłacić dług zaciągnięty wobec rodziców.
Czy mógłbym coś zrobić? – pytał. – Coś, co by wam dało radość?
Ty jesteś naszą radością, naszym największym skarbem – od-powiedzieli staruszkowie. – JeŜeli jednak chcesz zrobić nam prezent, to postaraj się o trochę wina. Lubimy wino, a od wielu lat nie wypiliśmy nawet łyka...
Chłopiec nie miał ani grosza. Pewnego dnia, gdy szedł do lasu po drzewo, zanurzył
ręce w wodzie spadającej z wodospadu, zaczerpnął trochę i wypił. Zdawało mu się,
Ŝe woda ma smak słodkiego wina. Wypełnił wodą bukłaczek, który miał ze sobą, i wrócił
do domu.
– Oto mój podarunek – rzekł rodzicom. – Oto bukłaczek z winem dla was.
Rodzice spróbowali napoju, nie czuli niczego poza smakiem wody, ale uśmiechnęli
się do syna i podziękowali mu.
– W przyszłym tygodniu przyniosę wam następny bukłaczek – powiedział syn. I tak
czynił przez wiele tygodni. Staruszkowie przystali do tej gry. Z entuzjazmem pili wodę
i byli szczęśliwi, widząc radość swego syna. Stało się coś nadzwyczajnego: minęły ich
wszelkie dolegliwości i zniknęły zmarszczki.
Tak, jakby ta woda miała w sobie jakąś cudowną moc.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Dlaczego Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski ze względu na swoje źródło, ponie-waŜ został zbudowany
na „fundamencie Apostołów” (Ef 2,20); ze względu na nauczanie, które jest takie samo,
co nauczanie Apostołów; ze względu na swoją strukturę, poniewaŜ – aŜ do powrotu Chrystusa – jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich
następcami, biskupami, w jedności z następcą Piotra.
Na czym polega misja Apostołów?
Słowo Apostoł znaczy posłany. Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swego posłania przywołał do siebie spośród swoich uczniów Dwunastu i ustanowił ich Apostołami,
czyniąc ich wybranymi świadkami swego Zmartwychwstania i fundamentami swego Kościoła. Polecił im kontynuować Jego własną misję: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam” (J 20,21) i obiecał, Ŝe pozostanie z nimi do skończenia świata.
Co to jest sukcesja apostolska?
Sukcesja apostolska jest przekazaniem, przez sakrament święceń, misji i władzy Apostołów ich następcom, biskupom. Dzięki temu przekazaniu Kościół pozostaje w komunii
wiary i Ŝycia ze swoim początkiem. Jednocześnie w ciągu wieków, na rzecz rozszerzania
się Królestwa Chrystusa po całej ziemi, wprowadza róŜne formy apostolstwa.

Dzisiaj obchodzimy XXIV niedzielę zwykłą. Kolekta przeznaczona jest na cele naszej parafii. Nieszpory o godz. 17.15. Zapraszam!
W środę Msza św. szkolna o godz. 17.00.
W piątek o 18.00 Msza św. dla młodzieŜy.
Spotkania:
- rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii w środę po Mszy św. szkolnej.
- rodziców kandydatów do przyjęcia sakr. bierzmowania w piątek po Mszy św. wieczornej.
- ministrantów w sobotę o 9.30, kandydatów o 10.00.
Zapraszam!
We wtorek o 19.00 naboŜeństwo fatimskie.
W następną niedzielę kolekta na budowę nowych kościołów i jałmuŜna postna oraz doŜynki
diecezjalne na Górze św. Anny. Suma o godz. 11.00.
Ze względu na przypadającą niedzielę wypada liturgiczne święto św. Stanisława Kostki,
18 września. Zapraszam jednak młodzieŜ w sobotę o godz. 14.00 na rowerowy wyjazd
do Zamku. Na miejscu: modlitwa w kaplicy w intencji młodego pokolenia.
Odpusty w dekanacie:
- dziś w parafii św. Rodziny w Zawadzkiem, suma o godz. 10.30
- w środę w Zameczku w lesie, suma o godz. 15.00
- w przyszłą niedzielę w śędowicach w parafii MB Bolesnej, suma o godz. 11.00
Zarząd DFK organizuje dla wszystkich chętnych wyjazd na pielgrzymkę Narodów do Zlatych Hor. Wyjazd sobota 17 września, o godz. 7.00. Koszt 25 zł. Zapisy do 15.09. u p. ElŜbiety Ullmann, tel. 77 4611462.
Spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI w Berlinie. Niestety limit przydzielonych miejsc
dla diecezji został wyczerpany.
Do nabycia na stoliku: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite
Welt i Apostolstwo Chorych.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Wandzie Pietrek, p. Marii
Kluba i p. Hildegardzie Parzych składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowej: Danutę Nowicką oraz z ul. Ks.
Czerwionki: Marię Baron, GraŜynę Mordyńską i Barbarę Mordyńską. Bóg zapłać!
Odbył się pogrzeb śp. Jerzego Wałaszek, l. 81. Zmarł emerytowany proboszcz z Ozimka ks.
Gerard KałuŜa. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz.11.00 w Ozimku.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Odnowiono pomieszczenia na górze plebanii. Malowanie ścian, nowe podłogi. Za wykonany
remont składam Bóg zapłać. Dziękuję za Ŝyczliwość i wszelką pomoc.
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

