Porządek Nabożeństw
od 14.04. do 21.04.2013 r.

III Niedziela Wielkanocna 14.04.
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeid für ++ aus der Familie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla ojca
i dziadka z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Teresę w 4 r. śmierci, ++ jej rodziców, teściów, pokr. z obu
stron, koleżankę Małgorzatę
Poniedziałek 15.04.
7:00 W int. rodziny Kupka z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą
opiekę łaski i zdrowie z ok. rocznicy ślubu.
Wtorek 16.04.
18:00 Za + Elżbietę Bonk w miesiąc po śmierci
Środa 17.04.
17:00 Za + męża Leona, + ojca i dziadka w 2 r. śmierci
Czwartek 18.04.
18:00 Za + ojca Krzysztofa Zajonc, + syna Mateusza, ++ dziadków oraz ++ z pokr.
Zajonc, Spałek, Kempa, Mlynek
Piątek 19.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Rozalię i Jana, braci Gerharda i Józefa, teściów Gertrudę
i Franciszka, córkę Małgorzatę oraz ++ z pokr. z obu stron
Sobota 20.04
8:00 …………………………………..
—–—————————————–——————————––—––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Stanisławę w 10 r. śmierci
IV Niedziela Wielkanocna 21.04.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Elżbieta Bonk - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O Boże bł. opiekę, łaski i zdrowie w rodzinie oraz w int. syna z ok. urodzin,
o łaski dla wszystkich darczyńców.
16:00 Nabożeństwo powołaniowe
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda Koprek w 4 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

16(1010) 14.04.2013 – 21.04.2013
Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Jana,
w opisie cudownego połowu ryb, wymieniona jest symboliczna cyfra 153. Tyle bowiem w czasie tego połowu
złowiono ryb. Starożytni byli przekonani, że w słonych
i słodkich wodach na całej ziemi żyją 153 gatunki ryb.
Symbol ryby to jeden z najstarszych symboli oznaczający
chrześcijanina. Być może znany był już św. Janowi,
a więc liczba 153 mogłaby oznaczać wszystkie narody ziemi, które mają zostać włączone w Kościół powszechny. Sieć zagarniająca to właśnie Kościół i jego działalność misyjna i apostolska. A pomimo
tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Kościół to rzeczywistość wielu
członków połączonych w jednym Ciele – jedynym Ciele Chrystusa.
Praca duszpasterza i każdego, kto zaangażowany jest w dzieło ewangelizacji we współczesnym świecie, coraz częściej podobna jest bardziej do
pracy rybaka niż do pracy rolnika, który doskonale zna pole i wie, kiedy
należy orać, kiedy siać, a kiedy zbierać plony. Rolnik sieje, idąc wzdłuż
zaoranej bruzdy ufny w pewny plon. Nie tak wygląda praca rybaka.
Rybak wypływając na morze, walczy nieraz z przeciwnym wiatrem, falą,
jego kurs nie jest ściśle wytyczony – szuka ławicy i bywa tak, że wraca
z pustą ładownią: tej nocy nic nie ułowili. Słowo Jezusa Zmartwychwstałego na nowo budzi nadzieję: Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi, a znajdziecie. Odpowiedzią uczniów jest wiara rodząca czyn
posłuszeństwa: Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Nadzieja stała się niejako pomostem między Słowem Jezusa a czynem uczniów. Rozbudziła wiarę, która w swej istocie jest odpowiedzią człowieka na Boże wezwanie.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Jan Bosko. Jeżeli chcecie, aby wasze życie
było radosne i spokojne, musicie zapewnić sobie pozostawanie w łasce
u Boga.

16/2013

Rozproszenie
Pewien książę usłyszał o przepięknej niewolnicy wystawionej na
sprzedaż w Bucharze za dwa tysiące dukatów. Wysłał tam więc
jednego ze swych ministrów, który miał ją nabyć i przywieźć na jego
dwór. Piękna młoda kobieta niezmiernie się księciu spodobała
i powierzył jej czynność podawania ręczników. W ten to sposób
widział ją zawsze, kiedy musiał wytrzeć ręce. To wycieranie rąk
trwało za każdym razem coraz dłużej, książę bowiem wpatrywał się
przy nim w piękną niewolnicę. Tak upłynął jakiś czas. Pewnego dnia
książę powiedział do swojego ministra: Dałem tej niewolnicy
wolność, a także podarowałem jej wioskę. Ty wystaw dokumenty
oraz zarządź, by poślubiła godnego siebie człowieka i odtąd nie pojawiała się już w moim pobliżu. Zdumiony tym dziwnym rozkazem
minister odważył się zapytać o powód takiego życzenia. Nie jestem
już młody, powiedział książę. Liczę sobie siedemdziesiąt lat. I nie
byłoby rzeczą pożądaną, by siedemdziesięcioletni mężczyzna oddawał się sprawom, które przystają dwudziestolatkowi. Jako siedemdziesięciolatek muszę zajmować się dobrem mojego kraju. Ja zaś
zajmowałem się miłością. Nie byłem ani przy Bogu, ani z ludźmi.
Stąd mój rozkaz.
—–———————————————————–——————————––—––——

Katechizm:
Jakie są główne cnoty ludzkie?
Są to cnoty, nazywane kardynalnymi, wokół których grupują się
wszystkie inne i które stanowią podstawę dla cnotliwego życia. Zaliczamy do nich: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.
Co to jest roztropność?
Roztropność uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej okoliczności
naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do
jego pełnienia. Kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę
i miarę.
Co to jest sprawiedliwość?
Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania innym
tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest „cnotą religijności”.

III Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele kurii i seminarium. O 17:15 Nieszpory. Rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
—–———————————————————–——————————––—––——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
—–———————————————————–——————————––—––——
W piątek o 17:00 spotkanie uczniów klasy 1 i 2 gimnazjum.
—–———————————————————–——————————––—––——
W sobotę o 9:00 spotkanie ministrantów. O 10:00 próba kandydatów do I komunii. O 16:00
spotkanie Marianek. O godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—–———————————————————–——————————––—––——
IV Niedziela Zmartwychwstania. Niedziela modlitw o powołania. Zostały pomalowane ściany
w pomieszczeniach naszego klasztoru sióstr - na ten cel będzie kolekta. Będziemy gościli
z modlitwą i Bożym Słowem trzech alumnów WSD z Opola. O godz. 16:00 Nabożeństwo dla
młodzieży dekanatu.
—–———————————————————–——————————––—––——
W czwartek o 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski, drugiej grupy kandydatów do bierzmowania
—–———————————————————–——————————––—––——
Wyjazdy: do Zabawy Łagiewnik, Krakowa 27.04. koszt 54 zł. Zgłoszenia do 15.04.
Do Medjugorie i Riwierę Makarską 03 - 12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. Zgłoszenia do 01.05
(zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii. Informacje nt. wyjazdów można uzyskać osobiście
u ks. Piotra, lub dzwoniąc pod nr. 77 4611167 lub pisząc ks.pb@interia.pl).
—–———————————————————–——————————––—––——
Na stronie parafii www.parafia-kolonowskie.pl informacje dotyczące życia parafii oraz do
zobaczenia wiele zdjęć.
—–———————————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za wszelkie prace, ofiary, modlitwy. Za posprzątanie dekoracji wielkanocnej
w świątyni. Rodzicom dzieci I komunijnych za zakup i zamontowanie uchwytów w ławkach.
Zakończył się długi (kosztowny) sezon grzewczy. Za palenie w piecu kościoła dziękujemy!
—–———————————————————–——————————––—––——
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest płyta z filmem o czytaniu Pisma św.), Mały
Gość, Biblia (Nowy Testament oraz Stary i Nowy Testament).
—–———————————————————–——————————––—––——
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ryszard Topola zam. Strzelin i Katarzyna
Krupka zam. Kolonowskie (zap. III).
—–———————————————————–——————————––—––——
Burmistrz Kolonowskiego zawiadamia, że w dniu 24.04. (środa) o godz. 18:00 w sali OSP
odbędzie się spotkanie w sprawie nowej ustawy śmieciowej. Na spotkaniu pracownik UMiG
służyć będzie pomocą w wypełnieniu deklaracji. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz
kopię dotychczasowej umowy lub kopię wpłaty za ostatni okres świadczenia usługi wywozu
nieczystości.
—–———————————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Adelajdzie Karkowskiej składamy
jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–———————————————————–——————————––—––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Karolinę Romańczuk, Małgorzatę
Lebioda, Annę Łuczak i Brygidę Rolik. Bóg zapłać!
Największe cuda na świecie, można zobaczyć we własnym ogrodzie.

