Porządek Nabożeństw
Od 15.07. do 22.07.2012 r.
Niedziela 15.07. XV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów Jadwigę i Pawła, ++ pokr. i dusze w czyśćcu
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ ojców Gotfrieda i Konrada, brata Andrzeja, dziadków z obu stron
Poniedziałek 16.07. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, wsp.
8:00 Za + męża i ojca Ernesta Nowak w 12 r. śm., + syna Józefa, ++ rodziców Ignacego i Franciszkę Dyla oraz ++ teściów Albina i Wiktorię Nowak i ++ z pokr.
Wtorek 17.07.
18:00 Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Józefa Steinert, męża Józefa Leja,
synową Beatę, brata Gerharda, siostrę Marię Rogera, Albinę Steinert oraz ++ dziadków Leja,
Steinert i Drzymała
Środa 18.07.
8:00 Za + matkę Franciszkę w 40 r. śm., ojca Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, jego
rodziców Martę i Augustyna Zajonc, tragicznie + wnuka Mateusza Zajonc, ciotkę Franciszkę,
Jana Lisok, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franza Frania, Emila i Annę
Mlynek, brata Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszarda
i Adolfa
Czwartek 19.07.
18:00 Za + Czesława Drąg w r. ur.
Piątek 20.07. bł. Czesława, prezb., patrona diecezji, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Annę, ojca Emanuela i jego żony Teresę i Franciszkę oraz ++
z pokr. z obu stron
Sobota 21.07.
8:00 Za + Antoniego Sowicz w r. śm., + matkę Łucję, + męża Henryka oraz ++ z pokr.
————————————–——————
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 W int. rocznego dziecka Judyty Pach oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie
Niedziela 22.07. XVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Ehemann u. Vater Krystian anlässlich des 8. Todestages, Schwiegervater Michał, Patenkind Patryk, Schwager Edward u. ++ aus der Verwandtschaft beiderseits
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i bł. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci
17:15 Nieszpory - Chrzest: Jan Franciszek Budny
18:00 Za + syna Waldemara, rodziców, rodzeństwo, + zięcia Jacka, ++ teściów oraz ++ z pokr.
z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Pan Jezus Nas posyła…
Gdy podczas niedzielnej eucharystii od ołtarza słyszymy:
„Idźcie w pokoju Chrystusa”, to
oznacza, koniec Mszy św. ale to
też znak, że po wyjściu z świątyni
mamy treści zasłyszane i przeżyte
rozważać i głosić. Nadchodzący
tydzień mam przeżywać i kształtować po chrześcijańsku? Istnieje
wiele powodów słabego oddziaływania chrześcijaństwa w życiu codziennym. Do najistotniejszych
należy chyba nieobecność wielu
katolików na niedzielnej Eucharystii. Ci zaś, którzy w niej uczestniczą, często wychodzą z kościoła
z poczuciem spełnienia obowiązku, nie zaś jako posłani od Chrystusa
do świata.
W mszalnym „idźcie” zawarta jest myśl nie tyle zakończenia
liturgii i rozwiązania zgromadzenia wiernych, ile raczej posłania z misją dawania świadectwa światu. Także dzisiaj w liturgii słyszymy, że
Jezus zaczął rozsyłać Dwunastu, ale wpierw „przywołał ich do siebie”. Nie może iść w świat z posłaniem Jezusa ten, kto nie pozwala
Mu się przedtem przywołać. Osobisty kontakt z Jezusem jest warunkiem posłania. W tym kontakcie wzrasta miłość i pogłębia się wiara.
Kontakt ten dodaje odwagi i gorliwości.
Sentencja: Św. Franciszek Salezy: Niepokój jest największym
złem, jakiego może doświadczyć człowiek po grzechu.

29/2012

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel
Szkaplerz karmelitański – 16 Lipca
W XII w. do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie
Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Szczególnie szybko
zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi,
św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu
Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej
dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju
i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał
rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.
W XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu
w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie
osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również
wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą
sobotę po ich śmierci.
Cały szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni
około 40 encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie. Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się przekonanie, że należących do
bractwa szkaplerza Maryja wybawi z czyśćca. Tę wiarę po części potwierdzili
papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie
orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV
je powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież Pius XII.
We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce
blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak
iż są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi. Szkaplerz w obecnej formie jest bardzo wygodny do noszenia. Można
nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku Najświętszej Maryi Pannie.
Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od
św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również
spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także Jan Paweł
II i nosił go do śmierci. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy
go nosili.

Dzisiaj XV niedziela zwykła. Nieszpory o godz. 17:15. Kolekta na zakup opału.
———————————–————————————————–——————
W dn. 16-21.07. na Górze św. Anny Święto Młodzieży. Zachęcamy do udziału!
———————————–————————————————–——————
W piątek o 17:30 różaniec za młode pokolenie.
———————————–————————————————–——————
Bóg zapłać wszystkim zamawiającym intencje mszalne. Do końca roku są jeszcze wolne intencje.
———————————–————————————————–——————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
———————————–————————————————–——————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
———————————–————————————————–——————
Na rozpoczynający się w sierpniu remont dachu klasztoru ofiarowano do tej pory : 42.050,00 zł.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!
———————————–————————————————–——————
Parafialny Caritas organizuje w poniedziałek 30.07. pielgrzymkę do św. Anny w Oleśnie. Zapisy w zakrystii. Są jeszcze wolne miejsca!
———————————–————————————————–——————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Marta Elżbieta Konieczko, zam. Kolonowskie i Piotr Łukasz Pytel, zam. Krasiejów (zap. III); Monika Justyna Drzymała, zam.
Kolonowskie i Marcin Jan Puzik, zam. Staniszcze Wlk. (zap. III).
———————————–————————————————–——————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary i modlitwy.
———————————–————————————————–——————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elżbiecie Fleger, p. Henrykowi Gajdos
i p. Ewaldowi Rathmann składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
———————————–————————————————–——————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Ewę Kaczmarczyk, Annę Wilczek,
Helenę Morawiec i Annę Hornik.
Pięknego i błogosławionego czasu niedzieli i tygodnia - życzymy!
———————————–————————————————–——————
UŚMIECH TYGODNIA
Polska lata 80. XX wieku. Z religii przy kościele, wraca do domu zapłakany chłopiec.
– Dlaczego płaczesz? – pyta ojciec syna.
– Bo dostałem dwóję z religii.
– Za co?
– Ksiądz kazał mi powiedzieć, kto pomagał Jezusowi nieść krzyż na Golgotę.
– I co powiedziałeś?
– Że pomagał Szymon Cyrankiewicz.
– I miał rację, że postawił ci dwóję! Nie Szymon tylko Józef!
Dzieci członków PZPR w większości po cichu chodziły na religię. Na pierwszej lekcji ksiądz mówi:
– Drogie dzieci, jest taka książka, która daje nam siłę, a posiadanie jej pozwala pokonywać wszelkie przeciwności życiowe. Z nią lekko przejdziemy przez życie. Powiedzcie mi, co to za książka?
– Legitymacja partyjna! – chórem odpowiadają maluchy.

