Porządek Nabożeństw
od 13.07. do 20.07.2014 r.
Niedziela 13.07. XV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes als Danksagung für die
erhaltenen Gnaden u. Bitte um weitere Obhut und Gesundheit anlässlich des Geburtstages und Gottes Segen in den Familien der Kinder
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą troskę w powrocie
do zdrowia syna Michała
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 Za ++ matkę Stefanię w 7 r. śmierci, ojca Bolesława, ++ teściów oraz z pokr z obu stron i dusze
w czyśćcu
Poniedziałek 14.07.
8:00 Za + ojca Wincentego w r. śmierci, ++ matkę Martę, rodziców Waleskę i Teodora, dziadków z obu
stron
Wtorek 15.07. św. Bonawentury, bp i doktora, wsp.
18:00 Za + Wilhelma Wiciok w miesiąc po śmierci
Środa 16.07. NMP z Góry Karmel, wsp.
8:00 Za + rodziców Martę i Franciszka, 3 siostry, 2 braci, szwagrów, siostrzeńca, jej rodziców oraz ++
z pokr.
Czwartek 17.07.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża i ojca Ericha, ++ matkę Łucję, poległego ojca, rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła,
bratową Adelajdę, matkę chrzestną Katarzynę i ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu
Piątek 18.07.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Alojzego i Franciszkę Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza Zajonc,
teściów Augustyna i Martę Zajonc, ciocię 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, Adolfa
Sobota 19.07.
8:00 Za + matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa Steinert, synową Beatę Leja,
siostrę Reginę, szwagra Teodora Kosytorz, siostrę Marię Rogera, Albinę Steinert, oraz ++ z pokr.
15:00 chrzest: Aurelia Wiktoria Czupała i Krystian Jan Czupała
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + syna Waldemara, męża Ewalda, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka oraz ++ z rodziny
z obu stron
Niedziela 20.07. XVI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Marta zum Todestag, Vater Piotr, ++ Eltern Anna i Andrzej, Großeltern, ++ Urszula u.
++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. łaski zdrowie dla Barbary i Ryszarda z ok. 25
r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Krystiana w 10 r. śmierci, ++ teściów Michała i Jadwigę, chrześniaka Patryka,
szwagra Edwarda oraz ++ z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Oto siewca wyszedł siać
A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.
Inne padły na miejsca skaliste, gdzie
niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz
gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne
znowu padły między ciernie, a ciernie
wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu
padły na ziemię żyzną i plon wydały,
jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. Jakim
jestem siewcą? Jako ten, który przyjmuje słowo, naukę Chrystusa, jestem też tym, który pozwala (bądź nie) tej nauce
owocować. W jaki sposób? Przekazuję ją dalej – życiem, słowem, codziennością.
W ten sposób, także i ja jestem siewcą, czyli tym, który sieje ziarno dobra. Zasiać
to dać początek czemuś – rzucić ziarno początku. Zanim ziarno wyda owoce, musi dojrzewać, kiełkować, musi mieć odpowiednią temperaturę, wilgotność, glebę.
Przekładając to na rzeczywistość codziennych działań – żeby udało mi się coś
osiągnąć (zrealizować), muszą zaistnieć sprzyjające okoliczności: czas, miejsce,
ludzie. „Oto siewca wyszedł siać”. Siewca, aby zasiać cokolwiek musi wyjść.
Opuścić miejsce, w którym przebywał dotychczas, wejść w inną przestrzeń. Co to
oznacza? W zależności od tego, co chcę uczynić, czasem może to być zmiana
mojego patrzenia na ludzi, przewartościowanie dotychczasowego sposobu życia.
Wyjść siać to zdobyć się na wysiłek przyglądnięcia się tej nowej rzeczywistości,
w którą wchodzę – poznać środowisko, ludzi, możliwości, które się przede mną
otwierają.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Jadowite słowa i zły humor prowadzą tylko do kłótni i sporów.

28/2014

Opowiadanie
Był kiedyś człowiek, który siedział na skraju oazy u wejścia do
pewnego miasta na Bliskim Wschodzie. Jakiś młodzieniec zbliżył
się do niego i zapytał: Nigdy nie byłem w tych stronach. Jacy są
mieszkańcy tego miasta? Starzec odpowiedział mu pytaniem:
A jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? Egoistyczni i źli. Dlatego chętnie stamtąd wyjechałem. Tacy są też mieszkańcy tego miasta – odpowiedział spokojnie starzec. Wkrótce potem inny młodzieniec zbliżył się do mężczyzny i zadał podobne
pytanie. Dopiero przybyłem do tego kraju. Jacy są mieszkańcy tego miasta? Starzec znów odpowiedział tym samym pytaniem:
A jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? Byli dobrzy, szlachetni, gościnni i uczciwi. Miałem wielu przyjaciół
i trudno mi było ich pozostawić. Również mieszkańcy tego miasta
są tacy – odpowiedział starzec. Kupiec, który przyprowadził swoje wielbłądy do wodopoju, słyszał te rozmowy i kiedy drugi młodzieniec oddalił się, zwrócił się do starca z wyrzutem: Jak możesz
dawać dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo pytanie postawione przez dwie osoby? Synu mój – odpowiedział starzec – każdy nosi swój świat w sercu. Ten, kto nie znalazł nic dobrego
w przeszłości, nie znajdzie też nic dobrego tutaj. Natomiast ten,
kto posiadał przyjaciół w innym mieście, znajdzie również tutaj
lojalnych i wiernych przyjaciół. Osoby bowiem są takie, jakimi
my je znajdujemy.
—–—–——–————————————————
Pielgrzymka do Bratysławy i Budapesztu: Zapisy na wyjazd do 20
lipca. Podać: imię i nazwisko, numer pesel, numer dowodu, adres
oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.
—–—–——–————————————————
Malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni: ze względu na
dość sporą jeszcze brakującą kwotę, w tym roku we wrześniu wykonane zostanie tylko ocieplenie sklepienia świątyni oraz dokonany remont pieca centralnego ogrzewania w kościele. Malowanie
natomiast zostaje przełożone na 2015 rok. Wpłaty można dokonywać w dalszym ciągu na konto parafii i w kancelarii.

Dzisiaj kolekta zbierana będzie przez członków PRD po Mszach św. na malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni. Nabożeństwo Fatimskie
o 16:00.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W piątek o 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski. Zapisy w zakrystii, koszt 13zł.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Z zbiórki złomu, na malowanie świątyni, zebrano 6.100 ton, zarobiono 3.660 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy złom przygotowali, przede wszystkim za udostępnienie
transportu oraz ekipie, która złom zbierała. Dziękujemy panom Bernardowi
i Henrykowi za trud pracy przy naprawie pieca grzewczego w kościele. Zostały również naprawione i przeprowadzony przegląd organów.
Gratulujemy Karolinie Pawlik ukończenia studiów organistowskich. Dziękujemy tym którzy skorzystali z zaproszenia na jej koncert organowy.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny,
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Trwają organizowane przez Parafialny zespół Caritas WAKACJE z BOGIEM.
Caritas organizuje wyjazd do św. Anny w Oleśnie, w dniu 27 lipca. Koszt 15
zł. Zapisy w zakrystii.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Betina Laski zam. Kolonowskie i Mateusz
Żyłka zam. Żędowice (zap. II); Barbara Marian zam. Kolonowskie
i Bartłomiej Mikłuszka zam. Staniszcze W. (zap. II); Patrycja Beza zam.
Kolonowskie i Dariusz Laskawiec zam. Staniszcze M. (zap. II); Jacek
Mańczyk zam. Kolonowskie i Jesika Bartodziej zam. Staniszcze W.
(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. Kościuszki: Irenę Jakubczyk, Annę Grabowską, Gizelę Stryczek i Irenę Jancik. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Dobrego, Błogosławionego tygodnia.

