Porządek Nabożeństw
od 14.07. do 21.07.2013 r.
Niedziela 14.07. XV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za poległego ojca Piotra w 70 r. śm., ++ matkę, męża oraz wszystkich ++ z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Poniedziałek 15.07. św. Bonawentury, bpa i dra K., wsp.
8:00 Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę, dziadków z obu stron, ++ rodzeństwo, teściów
Pawła i Wiktorię, babcię, 4 szwagrów, szwagierkę i ++ z pokr.

Któryż z tych trzech okazał się bliźnim?
Ten, który mu okazał miłosierdzie. Łk 10,36-37

Wtorek 16.07. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, wsp.
18:00 Za + ojca Wincentego w r. śm., + matkę Martę, ++ rodziców Waleskę i Teodora,
rodzeństwo i dusze opuszczone

Jezus wzywa nas do miłości nie tylko swoim
przykładem, ale i swoim słowem. W Ewangelii
z dzisiejszej niedzieli słyszymy opis pewnego
wydarzenia, jakie miało miejsce na drodze
z Jerozolimy do Jerycha. Jezus mówi o dwu
duchownych Starego Testamentu, którzy nie
umieli kochać, którzy nie okazali miłosierdzia.
Mówi też o Samarytaninie, który kochać potrafił. To jego Jezus stawia jako pewien wzór, który można naśladować. Samarytanin zresztą
ujawnia te same cechy miłosiernego serca, jakie
posiadał Jezus.
Wyobraźnia miłosierdzia polega na utożsamieniu siebie z potrzebującym pomocy. Jeśli to
utożsamienie pojawi się w sercu, to człowiek zachowuje się dokładnie tak,
jakby chciał, aby inni zachowali się wobec niego. Brak tej wyobraźni wyłącza mechanizm miłości na miarę siebie samego.
Szkołą tej wyobraźni jest przede wszystkim dom, rodzina. Jeśli w niej zabraknie mistrzów, którzy własnym przykładem objawiają, na czym polega
prawdziwa miłość okazana potrzebującym, to w sercach domowników zaniknie owa wyobraźnia miłosierdzia, tak bardzo potrzebna do pełnego rozwoju
serca.
Należy zastanowić się nad tym, w jakiej mierze nasze rodziny są szkołami
miłosierdzia, a w jakiej szkołami egoistów, którzy przejdą obojętnie, jak owi
duchowni na drodze z Jerozolimy do Jerycha, myśląc jedynie o końcu swego
nosa, a nie o potrzebującym pomocy.
Jeśli mija tydzień, w którym zabrakło w naszym życiu dzieła miłosierdzia, to
jest już wyraźny znak, że skorupa egoizmu zamyka się wokół naszego serca
i udusi je zupełnie. Egoizm jest zawsze duchowym samobójstwem człowieka.
Na podstawie: ks. Edward Staniek, Powołani do miłowania

Środa 17.07.
18:00 Za ++ rodziców Emilię i Rudolfa Jarzombek w r. ich śm. oraz ++ z rodzin Jarzombek, Ziaja, Bronder, Kurek i Przybyła
Czwartek 18.07.
18:00 Za + rodziców Franciszkę i Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza Zajonc, ciocię Franciszkę, Jana Lisok, teściów Augustyna i Martę Zajonc,
Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franca Frania, Emilię i Annę
Mlynek, brata Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszarda i Adolfa
Piątek 19.07.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Za + Czesława Drąg w r. ur.
Sobota 20.07. bł. Czesława, prezb., patrona diecezji, wsp.
8:00 Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Józefa Steinert, męża Józefa
Leja, synową Beatę Leja, brata Gerharda Steinert, siostrę Reginę, szwagra Teodora,
Albinę Steinert, s. Marię Rogera oraz ++ z pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
18:00 Z ok. ur. męża Czesława i córki Karoliny
Niedziela 21.07. XVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Krystiana w 9 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Patryka, szwagra
Edwarda oraz ++ z pokr. z obu stron
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + ojca Antoniego Sowicz, matkę Łucję, męża Henryka, teściów, dziadka i ++
z pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + syna Waldemara, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, zięcia Jacka
i ++ z rodziny
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Szkaplerz karmelitański
W XIII wieku św. Szymon Stock, przełożony generalny zakonu Karmelitów,
a zarazem wielki czciciel Maryi, który wielokrotnie błagał Maryję o ratunek dla
zakonu, 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.
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.
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. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże ten pozostał najbardziej powszechny.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia,
ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy
potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.
——————————————————————————————
Na wesoło
Producent broni umarł i poszedł do nieba. Przy wejściu wita go osobiście Pan
Bóg:
– Witaj, człowieku. Czy robiłeś w życiu coś złego?
– Broń Boże.
Do pełnego przedziału w pociągu zagląda niezwykle korpulentna dama:
– Może któryś z panów zrobiłby mi miejsce?!
Podnosi się chudy, drobniutki mnich:
– Spróbuję przyczynić się do tego chociaż odrobinę.

Dzisiaj niedziela XV zwykła. O godz. 17:15 nieszpory. Kolekta przeznaczona na
opał. Bóg zapłać!
——————————————————————————————
We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
——————————————————————————————
W piątek o 17:30 Różaniec za młodych
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XVI zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na cele parafii.
——————————————————————————————
- Święto młodzieży na Górze św. Anny 22-27.07.
- Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 19-24 08.
- Piesza pielgrzymka na Górę św. Anny 30.08.-01.09.
Zapisy na w/w pielgrzymki w zakrystii!
——————————————————————————————
Caritas Parafialny organizuje w dn. 29.07. br. pielgrzymkę do św. Anny w Oleśnie.
Zapisy w zakrystii.
——————————————————————————————
W sierpniu odbędą się: spotkanie dla dzieci przy ognisku w ogrodzie farskim oraz 2
wyjazdy dzieci do Wisły. Szczegóły w najbliższym czasie.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny i Stadt Gottes
——————————————————————————————
Do stanu małżeńskiego pragną wstąpić: Anita Chlebowska, zam. Zawadzkie i
Franciszek Ibrom, zam. Kolonowskie (zap. II)
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ewaldowi Rathmann
i p. Zofii Wiśniewskiej, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Gizelę Brolik, Joannę
Skowronek, Brygidę Gontarz i Annę Bonk. Bóg zapłać!
——————————————————————————————

Dobrych i błogosławionych wakacji!

