Porządek Nabożeństw
od 23.02. do 02.03.2014 r.
Niedziela 23.02. VII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ rodziców, teściów oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Urszulę Pokora z ok. urodzin, + jej męża Pawła
16:00 Lena Betina Żyłka
17:15 Nieszpory
18:00 O Boże bł. łaski i światło Ducha św. w int. córki Agaty z ok. 18 r. urodzin
Poniedziałek 24.02.
7:00 Za + matkę Elfrydę w 4 r. śmierci, ++ ojca Jerzego oraz dziadków
Wtorek 25.02.
17:00 Za + ojca Stanisława, ++ matkę Zofię, męża Józefa, jego rodziców, siostrę Magdalenę, szwagrów i pokr.
Środa 26.02.
17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Leopolda i Alfreda, bratową Gertrudę,
dziadków i pokr.
Czwartek 27.02.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę
zdrowie z ok. 75 r. urodzin Elżbiety o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci
Piątek 28.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + męża i ojca Konrada w r. śmierci, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron
I Sobota 01.03.
8:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa, ojca Józefa w r. urodzin, ++ dziadków i pokr.
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ ojca, jego rodziców, braci Jana i Karola
Niedziela 02.03. VIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als
Danksagung für erhaltene 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 O radość wieczną dla rodziców z obu stron, brata Mariana, wszystkich krewnych,
przyjaciół, dobrodziejów, sąsiadów, ++ wszystkie dusze, które są bliskie wybawienia
18:00 Za + ojca Gerharda w 5 r. śmierci, ++ matkę Elżbietę, rodziców Krystynę i Wiktora
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Refleksja
Nasze życie to chwila, krótka chwila, bardzo
krótka chwila. Każdy dzień życia to święto.
Przeżyć życie, jak święto. Każdy doświadcza,
że życie nie zawsze nas rozpieszcza. Często
szczęście omija nasze mieszkanie a gości u sąsiada. Przynajmniej tak nam się wydaje. Człowiek nie zawsze jest silny i wesoły. Porażki
i rozczarowania ma za sobą każdy z nas. Często
nie potrafimy zmienić warunków, w jakich żyjemy. Ale można uczyć się na wezwaniach, które stawia nam życie. Ciągle zaczynać od nowa.
Kiedy jedne drzwi się zamykają, nie można
oprzeć się o nie i wylewać łzy i swoje złości.
Trzeba spojrzeć w prawo lub w lewo, w górę lub w dół, a wtedy zobaczymy,
że otwierają się inne drzwi. W porażce zawsze jest zalążek czegoś nowego, co
może prowadzić do zwycięstwa. Otwarte drugie drzwi dają nową energię, nowe
plany. Uwierz w to, w każdej sytuacji znajdzie się rozwiązanie, nawet jeśli
w danym momencie nie mamy zielonego pojęcie jakie ono będzie, co będzie
dalej. Granice swoich możliwości poznajemy dopiero w trudnych chwilach.
Możemy wtedy pokazać, na co nas naprawdę stać. Nie poddawać się! To co
w sercu nosimy nikt nam nie zabierze, nigdy tego nie stracimy. Bóg dając nam
nowy dzień, kiedy otwieramy oczy po nocy, pozwala nam zrobić skok na drugą,
słoneczną stronę życia. A będzie słoneczna jeśli potrafimy śmiać się do życia.
Śmieć się do siebie i z siebie. Jeśli znamy swoje słabości a mimo to siebie lubimy, a życie kochamy. Czasami to boli, czasami cieszy. W życiu bez przerwy
trzeba się z czymś lub z kimś żegnać. Z marzeniami. Z etapami życia. Z lubianymi czy też nielubianymi ludźmi. Z miejscami, które stały się nam bliskie.
Trzeba pożegnać się z tym, iż rano wstawało się zawsze prawą nogą, a teraz
będzie trzeba lewą. Życie to rzeka, niczego nie da się zatrzymać. Ważne, aby
nie wiosłować pod prąd. Akceptuj to co nieuniknione. Naucz się pożegnań!
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Pierwszym ciosem, wymierzanym
człowiekowi bywa często tylko słowo.

8/2014

Dwa opowiadania:
1. Żyły kiedyś w pewnym wschodnim kraju dwie piękne siostry. Pierwszą
z nich wydano za króla, drugą zaś za pewnego kupca. Jednak z biegiem lat żona
króla stawała się coraz bardziej chuda, zmęczona i smutna. Natomiast jej siostra, która mieszkała z kupcem w pobliżu królewskiego zamku, stawała się
z każdym dniem coraz piękniejsza. Sułtan wezwał kupca do swojego pałacu
i zapytał: Jak ty to robisz? To bardzo proste. Karmię moją żonę językiem. Sułtan wydał więc rozkaz, by przyrządzono zaraz mnóstwo języków baranich,
wielbłądzich, a także języków kanarków jako dietę cud dla jego małżonki. Ale
nic nie pomogło. Kobieta stawała się coraz chudsza i wciąż bardziej przygnębiona. Rozzłoszczony król postanowił dokonać zamiany. Wysłał królową do
kupca, a wziął jako żonę jej siostrę. Jednak gdy żona kupca stała się królową,
szybko straciła na dworze swoją urodę. W tym samym czasie jej siostra, która
zamieszkała u kupca, już po krótkim czasie odzyskała swe piękno i urok. Król
postanowił posłać swoje sługi, aby podejrzeli dzieje się w domu kupca. Po tygodniu zdali relację władcy: Panie, każdego dnia kupiec i jego żona szczerze rozmawiają ze sobą, opowiadają sobie o tym, co ich cieszy i co ich smuci.
2. Pewien Beduin ścigany przez okrutnych wrogów uciekł tam, gdzie pustynia
była zupełnie dzika, a dokoła widać było jedynie nagie skały. Biegł tak długo,
aż całkowicie ucichł tętent koni, których dosiadali jego prześladowcy. Dopiero
wtedy rozejrzał się wokół siebie. Znajdował się w przerażającym wąwozie, nad
którym zwisały granitowe pojedyncze skałki i skąd widać było szczyty zbudowane z ciemnego bazaltu. Z ogromnym zdziwieniem dojrzał ścieżkę biegnącą
w poprzek wąwozu. Szedł nią przez jakiś czas, aż znalazł się przed wejściem do
potężnej, ciemnej jaskini. Niepewnym krokiem wszedł do jej wnętrza. Chodź
dalej, bracie – zachęcił go przyjemny głos. W półmroku Beduin dostrzegł modlącego się pustelnika. Mieszkasz tutaj? – zapytał. Oczywiście. Ale jak udaje ci
się przetrwać w tej jaskini? Przecież jesteś tutaj sam, ubogi, z dala od wszystkich. Pustelnik uśmiechnął się. Nie jestem ubogi. Posiadam wielkie skarby.
Gdzie?- Spójrz tutaj, pustelnik wskazał małą szczelinę w jednej ze ścian jaskini
i spytał: - Co widzisz? - Nic! - Na pewno nic? nalegał pustelnik. - Jedynie skrawek nieba. - Skrawek nieba! Czy nie uważasz, że to wspaniały skarb?
————————————————————————————
Na wesoło:
Do kancelarii parafialnej wchodzi młoda dziewczyna: Proszę o ślub. Jak najszybciej! – mówi stanowczo. Skąd ten pośpiech, córko? – pyta ksiądz. A co?
Nie słyszał ksiądz? „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”!
Jasiu kopie dół w ogródku przy plebanii Co robisz? – pyta zaciekawiony ksiądz.
Kopię grób dla mojej złotej rybki. Ale dlaczego taki duży? Bo moja rybka jest
w księdza kocie!

Dziś VII niedziela zwykła. Nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta na cele parafii.
————————————————————————————
I sobota miesiąca o 17:00 nabożeństwo Maryjne. O 16:30 nauka przedchrzcielna.
————————————————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezjalne i seminarium. Rozpoczynają
się Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem. Plan Adoracji:
11:00 Żywy Różaniec i Bractwo św. Józefa
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Dzieci
15:00 Haraszowskie
16:00 Młodzież
17:00 Indywidualna
17:30 Nabożeństwo i zakończenie
————————————————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace.
————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
————————————————————————————
W marcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
02.03. Róża 12 p. Manfred Ullmann
09.03. Róża 1 p. Teresa Obst
16.03. Róża 2 p. Anna Bock
23.03. Róża 3 p. Inga Muc
30.03. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
————————————————————————————
Poniedziałkowy wyjazd młodzieży do Wisły nie dojdzie do skutku ze względu na
małe zainteresowanie. Przepraszam, że zabrakło w ubiegłą niedzielę książeczek
o Janie Pawle II, zamiarem było, aby jedna książeczka trafiła do rodziny. Zakupionych książeczek było więcej niż jest rodzin w naszej parafii. Informuję, że
w ostatnim czasie dwa razy usiłowano włamać się do skarbonek w kościele.
————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Marii Czaja, p. Elżbiecie Skrabania, p. Felicytas Scholz, p. Elżbiecie Hajduk, p. Adelajdzie
Młynek i p. Marii Nowak, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Lidię Mesjasz, Judytę Lipp, Klaudię Skiba, Grażynę Czok. Bóg zapłać!
————————————————————————————
Udanego i błogosławionego drugiego tygodnia ferii!

