Porządek Nabożeństw
od 18.08. do 01.09.2013 r.
Niedziela 25.08. XXI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Róża Smieskol anlässlich des Geburtstages, Vater Franciszek u. Vater Jerzy
Wałaszek u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie z ok.
1 r. ślubu Magdaleny i Piotra
17:15 Nieszpory
18:00 Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę, Boże bł. zdrowie dla rocznego dziecka Oliwera Czupała
oraz o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach chrzestnych
Poniedziałek 26.08. Uroczystość NMP Częstochowskiej
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Franciszka z ok. 75 r.
urodzin
Wtorek 27.08. św. Moniki, wsp.
18:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie z ok. 75 r. urodzin oraz
o radość wieczną dla synów Józefa i Rudolfa
Środa 28.08. św. Augustyna, biskupa i doktora, wsp.
7:00 Za + matkę Karolinę, ojca Fryderyka, ciocię Marię, 3 braci Ernesta, Józefa i Alfreda, męża
Pawła, teściową Gertrudę, zięcia Krzysztofa oraz ++ pokr.
Czwartek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + Ryszarda Czok w 1 r. śmierci
Piątek 30.08.
7:00 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, 2 siostry, 3 braci, 3 szwagrów, 2 bratowe, rodziców
Agnieszkę i Franciszka oraz ++ pokr. z obu stron
17:30 Różaniec za młodych
Sobota 31.08.
8:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc z ok. jego urodzin, ++ rodziców Wiktorię i Jana Nieslony,
teściów Franciszkę i Jana Świerc, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę jej syna Piotra, ciocię
Franciszkę, wujka Snajder, ++ z pokr i dusze opuszczone
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + syna Patryka w r. urodzin, ++ babcię Otylię, dziadka Karola, szwagra Krystiana, wujka
Ernesta i Rudolfa, teściową Janinę
Niedziela 01.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zu Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung
für die erhaltenen Gnaden, bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich des 75. Geburtstages u. um Gottes Segen in den Familien der Kinder
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ matkę Elżbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, rodziców Rozalię
i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagrów Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana, + Andrzeja oraz
++ pokr. z obu stron
18:00 …………………………..
20:00 Przywitanie pielgrzymów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kto będzie zbawiony?
Czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pełne obawy pytanie
było spowodowane zbyt ciasnym i jednostronnym zrozumieniem nauki Chrystusa: w duchu prawa Starego Testamentu.
Faktycznie, jeśli nauczanie Chrystusa pojmiemy tylko
w kategoriach sztywnych przepisów, które człowiek ma ściśle wypełnić, okażą się one niewykonalne. Ot chociażby to
słynne zdanie o odcięciu ręki czy nadstawianiu drugiego
policzka. Jeśli zinterpretuje się je jako przepis prawny, będzie to najsurowsze i najokrutniejsze prawo świata. Ale
Chrystus nie chciał tworzyć nowego kodeksu, nowego zbioru
ścisłych instrukcji, które nie pozostawiłyby ludziom ani centymetra wolnej przestrzeni. Jezus sformułował pewne ogólne
zasady, wytyczył pewien kierunek, dał człowiekowi mapę
i kompas i powiedział: trzymaj się tego, jeśli chcesz dojść do
celu. Dał nam także swego Ducha, który ma nam wszystko przypominać i uczyć nas właściwego zrozumienia Jego słów. Przy pomocy rozumu i sumienia oświeconego przez Ducha Świętego potrafimy właściwie ocenić swoją sytuację i wybrać rozwiązanie. Ale sama
wiedza i nawet dobre chęci jeszcze nie wystarczą. Dopiero Duch Święty może uzdolnić
człowieka do wypełnienia Ewangelii. Bez niego traci Ona w zasadzie swój sens, bo jest
niewykonalna. W Ewangelii bowiem najważniejsze jest to, że to Bóg wziął w swoje ręce
sprawę naszego zbawienia. To nie my mamy się zbawić, lecz zbawi nas Bóg. My mamy
jedynie przyjąć Jego dar zbawienia i wszystkie wynikające stąd konsekwencje. Człowiek,
który zaufa całkowicie Chrystusowi i pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu, będzie
miał pewność zbawienia. Nieraz boimy się tej pewności i uważamy ją za zuchwalstwo, ale
świadczy to tylko, że źródła zbawienia upatrujemy w sobie samych. Nie powiem wam,
kto będzie zbawiony, ale powiem co ty masz robić, jeśli chcesz być zbawiony. Musisz
trafić i dopasować się do ciasnych drzwi, to znaczy musisz zrozumieć jedno: że Bóg chce
cię zbawić! Gdy to zrozumiesz i dowiesz się ze Słowa Bożego w jaki sposób chce to zrobić, reszta będzie już stosunkowo prosta. Bóg sam będzie cię prowadził.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Jak mamy być szczęśliwi, skoro wciąż tylko
oczekujemy wszystkiego od innych, a tak mało innym dajemy.
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Zegar:
Tik – Tak, Tik – Tak – taki jest zegara głos. Z każdym Tik – Tak czas ucieka. Są
zegarki dawne, które nieraz gdaczą, chroboczą. Jak się o nim zapomni to po prostu
przestaje chodzić. Są elektroniczne, które liczą czas, ale milczą. One żyją w swoim
świecie, baterii, ale też mogą przestać chodzić. Był sobie pewien zegar, stojący
w kącie dużego salonu. Między sofą a kredensem. Mierzył czas, jak każdy inny
zegar. Pewnego razu z skaleczonego paluszka „bajkowej osoby”, na wskazówki
zegara spadły dwie kropelki krwi. Od tego momentu zegar otrzymał „dobrego
duszka”. On kierował zegarem. Spełniał marzenia. Ktoś przeżywał piękną chwilę
i marzył, aby trwała wiecznie, dobry duszek wskazówki zegara zatrzymywał. Ktoś
inny chciał cofnąć czas o miesiąc, rok, czy też 25 lat – dobry duszek i to spełniał.
Ktoś natomiast, tych było najmniej, chciał czas przyspieszyć. On i takie zachcianki
spełniał. Wspaniały zegar z dobrym duszkiem. Kto z nas nie chciałby mieć takiego
zegara? Jedyny problem jest w tym, że taki zegar można nabyć tylko w sklepie
o nazwie – „Bajkowa rzeczywistość”.
Wrzosowisko:
Wrzos można znaleźć na wrzosowiskach, w lasach liściastych i mieszanych, na
przydrożach i trzęsawiskach. Rośnie na glebach ubogich i piaszczystych. Roślina ta
tworzy zwykle większe skupiska. Stosowana w lecznictwie ludowym. Liście są
drobniutkie. Kwiaty zebrane są w jednostronne grona, są jasnofioletowe, zwisłe, na
krótkich szypułkach.
Wrzosowiska są chętnie odwiedzane przez pszczoły. Ale nie tylko. Wrzosowisko
zawsze kojarzyło się z miejscem tajemnym. Tam ulatują często marzyciele.
W swych marzeniach stąpają delikatnie omijając kwiaty wrzosu. kiedy na wrzosowisko nadchodzi marzyciel, kwiaty wrzosu, przestają ze sobą szemrać a nasłuchują
marzeń, kolejnego marzyciela. Ileż wrzosowiska znają ludzkich tajemnic. Piękne
są wrzosowiska, szczególnie wysoko w górach.
Gwiazdki *
* Co to jest para wodna? zapytano małego Tomka. Bez namysłu odpowiedział:
Para wodna to dwie rybki.
* O ileż fajniej, jest w życiu spotkać jednego szczęśliwego człowieka, niż oglądać
lub słuchać tysiące relacji o nieszczęściach i sensacjach. O ileż fajniej jest żyć
i cieszyć się swoim życiem, niż interesować się życiem osób innych.
* Ludzie w większości robią to co inni. Często najważniejsze jest: „co inni powiedzą”. Tylko jednostki mają odwagę spróbować czegoś nowego. I to one zmieniają
losy reszty. Odwaga to jest pójść dalej zobaczyć, co jest za następną górką.
* Można w życiu marzyć i na marzeniach, życie się kończy. Można zaś, nie marzyć w ogóle, a mieć piękne, ciekawe, dobre życie. Żeby żyć, trzeba żyć.
* Są tacy, dla których mała zmiana w życiu, to już trzęsienie ziemi. Są tacy, którzy
każdej zmiany wyczekują, na nią się cieszą. Pakują się w dwa dni, mówią „Do zobaczenia” i znikają.
* Mówi się, że ktoś ma w życiu szczęście. Ale żeby ono było trzeba chcieć je mieć.

Dziś niedziela XXI zwykła. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii Kielcza.
——————————————————————————————
W poniedziałek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. o 8:00.
——————————————————————————————
We wtorek Caritas parafii zaprasza dzieci na spotkanie i grill w ogrodach plebanii. Początek o godz. 10:00.
——————————————————————————————
W środę o godz. 16:00 s. Adalberta zaprasza Marianki na spotkanie do salki katechetycznej.
——————————————————————————————
W środę Msza św. o godz. 7:00.
——————————————————————————————
W piątek Msza św. o godz. 7:00, po niej wyjście pielgrzymów na Górę św. Anny. O 17:30
w kościele Różaniec w int. pielgrzymów.
——————————————————————————————
W sobotę wyjazd autokaru na Górę św. Anny. O godz. 9:00 w kaplicy św. Rafała, Msza
św. w intencji całej naszej parafii. Następnie Droga krzyżowa. W naszym kościele od 16:00
do 17:30 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. O 17:30 nabożeństwo Maryjne.
——————————————————————————————
Przyszła niedziela XXII zwykła. Kolekta na potrzeby diecezjalne. Przywitanie pielgrzymów ok. 20:00.
——————————————————————————————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna w poniedziałek od 8:30 do
9:00 oraz we wtorek od 18:30 do 19:30.
——————————————————————————————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za przyjęcie pielgrzymów pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Za każdy gest dobroci i gościnność wobec Nich.
——————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia filmy religijne: o siostrze Faustynie,
o kapłanie zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi, o Camino, Pismo św.
——————————————————————————————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Smandzich, zam. Kolonowskie
i Dawid Jainta, zam. Staniszcze Wlk. (zap. III)
——————————————————————————————
Na naszej stronie www. wiele informacji o parafii. W galerii zdjęcia z wycieczek do Wisły
i Ustronia, z naszej parafii i pielgrzymki.
——————————————————————————————
Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych odbędą się: 7,8,14,15 września oraz 7, 8, 14, 15
grudnia. Pierwsze spotkanie jest zawsze w sali św. Anny, przy parafii NSPJ o godz. 15:00.
——————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Irmgardzie Wiora, składamy jak
najserdeczniejsze życzenia.
——————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. ks. Czerwionki: Zdzisławę Kordeczko,
Gabrielę Przybył, Stefanię Melcer i Sylwię Iwanecką. Bóg zapłać!
Zbliża się początek roku szkolnego. Pamiętajmy o sakramencie pokuty!

