Porządek Nabożeństw
od 24.08. do 31.08.2014 r.
Niedziela 24.08. XXI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Róża Smieskol z ok. ur., ++ Väter Franciszek u. Jerzy ++ Verwandschaft aus der Smieskol i Wałaszek
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Paulinę Smieskol w I r. śm. i + ojca Teodora
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + żonę i matkę Edeltraudę Termin w 1 r. śm.
Poniedziałek 25.08.
18:00 Za + matkę Józefę w 1 r. śmierci
Wtorek 26.08. MB Częstochowskiej
18:00 Za + matkę w r. śmierci, ++ ojca, brata, teścia i pokr.
Środa 27.08. św. Moniki, wsp.
8:00 Dziękując Bogu za dar życia prosząc za wst. Maryii o bł. Boże, obfite łaski, a także
o dary Ducha Św. dla syna Bernarda z ok. 18 r. ur.
Czwartek 28.08. św. Augustyna, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, teściową Różę i pokr.
Piątek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
6:30 Różaniec za młode pokolenie
7:00 Za + męża i ojca Ryszarda, ++ jego rodziców i pokr.
Sobota 30.08.
8:00 Za ++ rodziców Teodora i Matyldę Macioł, Rocha i Rozalię Sylla, siostrę Anastazję
i Urszulę, matkę chrzestną Marię i pokr. Z obu stron
—–—————————————–—–————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ z rodzin Czaja, Pietrzyk, Koloczek, Rąpała
Niedziela 31.08. XXII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit für ++mit Familie
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc z ok. urodzin, ++ brata Alfreda, teściów Franciszkę i Jana, rodziców Wiktorię i Jana, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna
Piotra Czoska, ciocię Franciszkę, wujka Wincentego Snajder i ++ pokr.
18:00 Do Bożej Op. i NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i zdrowie z ok. 50 r. urodzin Gabrieli oraz o Boże bł. dla męża i dzieci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Za kogo mnie uważacie?
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus
zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego”. Historia odnotowała wiele wybitnych postaci, które zapisały się chlubnymi dokonaniami. Różne społeczności są dumne ze swych
znamienitych przodków. Jednak bez wątpienia
Mistrz z Nazaretu był naprawdę wyjątkowy i jedyny w dziejach ludzkości. On jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co istnieje. Każdy człowiek, chcąc nie chcąc, musi na swój sposób ustosunkować się do Jezusa.
Odnieść się do Niego własnym umysłem i życiem. Od tego, kim jest dla
mnie Jezus, zależy tak naprawdę, kim ja jestem. Dziś jesteśmy mądrzejsi
o wypowiedź apostoła Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Możemy ją za nim powtarzać, ale nie jest istotne powtarzanie kolejnej
regułki, która nic nie zmienia. Musimy sami przeżyć prawdę o Jezusie,
napełnić Nim siebie, każdy czyn i każdą myśl, aby przez odmienione nasze życie inni mogli dostrzec działającego w nas Mesjasza i rozpoznawać
Go. Aby objawiały się przez nas nie tylko ciało i krew, lecz Ojciec, który
jest w niebie.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans: Jak trudno jest żyć bez kogoś, kto by
Cię kochał, kto by uważał, żeś wart Jego starań i marzeń !

34/2014

Anioł stróż nie od parady (cz.2)
Zamiast budzika
Anioł Stróż spełniał również posługi bardzo pokorne, jak choćby budzenie. Kiedy Ojciec Pio
z powodu podeszłego wieku osłabł fizycznie, władze zakonne wyznaczyły mu do pomocy
ojca Alessia Parente. Zdarzało się, że zmęczony swoimi obowiązkami ojciec Alessio udawał
się w ciągu dnia na krótki odpoczynek, by po zregenerowaniu sił powrócić do pracy. Nie
zawsze jednak budził go dźwięk zegarka. Wtedy mocne pukanie do drzwi stawiało go na
nogi. Za każdym razem, gdy wychodził na korytarz, nikogo tam nie spotykał. Zdziwiony
biegł do Ojca Pio, który w tej właśni chwili czekał na jego pomoc. Ojciec Alessio odkrył, że
oprócz tajemniczego pukania do drzwi, innym sposobem na jego budzenie był wyraźny głos,
który mówił do niego w głębokim śnie: „Alessio, przyjdź na dół”. Pewnego razu zagadka
dziwnego budzenia rozwiązała się. Gdy kolejny raz zdarzyło się ojcu Alessio zaspać, postanowił wytłumaczyć się swemu podopiecznemu, lecz ten przerwał mu i powiedział: „Tak,
rozumiem cię. Lecz czy sądzisz, że dalej będę posyłał mojego Anioła Stróża, aby codziennie
cię budził? Lepiej będzie, abyś poszedł i kupił sobie nowy budzik”.
Szybciej od samolotu
Zakonnik z Pietrelciny wysługiwał się także Aniołem Stróżem do opieki nad swoimi dziećmi
duchowymi. Jeden z nich, Anglik Cecil Humprey-Smith, podczas pobytu we Włoszech uległ
wypadkowi samochodowemu. Jego przyjaciel, widząc go w bardzo ciężkim stanie, postanowił nadać na poczcie telegram do Ojca Pio z prośbą o modlitwę w intencji Cecila. Ledwie
telegram znalazł się na pocztowym pulpicie, gdy mężczyzna, ku swemu wielkiemu zdziwieniu, sam otrzymał telegram od charyzmatycznego Zakonnika zapewniający go o modlitwie za
rannego Anglika. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu Cecil i jego przyjaciel zjawili się w San
Giovanni Rotondo, by podziękować za modlitwę i zapytać Ojca Pio, w jaki sposób tak szybko
dowiedział się o wypadku. Usłyszeli następującą odpowiedź: „Czy sądzicie, że aniołowie
latają tak wolno jak samoloty?”. Wiele osób pragnęło utrzymywać stały kontakt z Ojcem Pio,
pragnęło słuchać jego rad, zadawać pytania dotyczące rozwoju ich życia duchowego, szukać
umocnienia w wierze, wyzwolenia z grzechu, lecz z braku czasu lub dużych odległości nie
mogli się zawsze stawić na spotkanie ze swoim duchowym ojcem i kierownikiem. Wtedy
Zakonnik miał dla nich jedną pocieszającą radę: „Jeśli nie możesz przyjść do mnie, przyślij
mi swojego Anioła Stróża. On może przynieść wiadomość od ciebie do mnie, a ja będę pomagał ci tak bardzo, jak będę mógł”.
Przyślij mi swojego Anioła Stróża
Gdy prześledzimy tych kilku zaledwie relacji mówiących o bliskiej zażyłości Ojca Pio z aniołami, uderzyć nas musi ogromna realność istnienia tych niebieskich duchów i wzajemna ich
współpraca z charyzmatycznym zakonnikiem, obejmująca nawet najdrobniejsze dziedziny
jego życia. Czy nie powinniśmy wyciągnąć z tego nauki dla siebie? Dlaczego nie oddać się
świadomie pod opiekę własnego Anioła Stróża, dlaczego nie prosić go o pomoc w tym, co
nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie? Nie lękajmy się także
posyłać naszych aniołów stróżów do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio zachęca do
tego każdego z nas: „Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go”. Przebywanie w obecności aniołów jest
bowiem prawdziwym szczęściem.
Błażej Strzechmiński OFMCap

Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na zakup opału. Nieszpory o godz. 17.15. Odpust w parafii
Kielcza.
————————–———————–——————————————————
We wtorek święto NMP Częstochowskiej.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie nabożeństwa, ale ZAPRASZAMY
ok. 20.00 do świątyni, aby powitać pielgrzymów.
————————–———————–——————————————————
W piątek wyruszamy TRADYCYJNIE na pielgrzymkę i obchody na Górze św. Anny.
O 7.00 Msza św. i wyruszamy! Wahających się - zachęcamy do wyruszenia na pielgrzymi
szlak.
Jest organizowany autobus na Górę Św. Anny na obchody kalwaryjskie w sobotę 30.08. Zapisy
u p. Marii Baron (77 4631813). Wyjazd autokaru z parkingu przed kościołem o godz. 7:30.
Msza św. w int. całej parafii na Górze św. Anny (w kaplicy MB Fatimskiej) o godz. 9:00, po
Droga krzyżowa.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie placu
kościelnego, wszystkim którzy przyjęli pielgrzymów, za każdą ofiarę materialną złożoną
w ostatnim czasie. Stan ofiar na rzecz malowania i ocieplenia świątyni wynosi: 36.579 zł.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny
————————–———————–——————————————————
Zarząd Gminny DFK w Kolonowskiem organizuje dla wszystkich chętnych wyjazd na Pielgrzymkę Narodów do Zlatych Hor, w sobotę 20 września 2014r. Wyjazd spod kościoła w Kolonowskiem o godz. 7 00.Koszt 25,00 zł. Wpłata i zapisy do dnia 07 września u p. Katarzyny Muc
(77 4611063), lub Ullmann Elżbiety (77 4611462). Autobus jest zamówiony ale wyjazd aktualny w zależności od ilości chętnych
————————–———————–——————————————————
Naszą stronę www. odwiedzono w tym roku 20 tyś. razy. Tam aktualności bieżące i dotyczące
życia parafii. W Galerii zdjęcia z wydarzeń parafialnych oraz do 10 września „serial” Klimaty
wakacji. Jest już 15 części.
————————–———————–——————————————————
W tym tygodniu zatwierdzamy rezerwację hoteli na wyjazd do Bratysławy i Budapesztu,
Dlatego do wtorku należy się na 100% zdecydować na wyjazd. Odmówić albo się zapisać (są
jeszcze wolne miejsca). Uzupełnić dane. Należy też przynosić pozostałą kwotę.
————————–———————–——————————————————
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku po Mszach św. Można zapisywać intencje
mszalne na drugą połowę 2014 roku.
Okazja do spowiedzi św. przed każą Mszą św. W sobotę od 16:00 do 17:30 zapraszamy dzieci
i młodzież do sakramentu pokuty przed nowym rokiem szkolnym.
————————–———————–——————————————————
Zapowiedzi
przedślubne : Aneta Jureczko, zam. Zawadzkie
i Florian Czupała zam. Kolonowskie (zap. III), Magdalena Miemiec zam. Kolonowskie
i Mateusz Skiba zam. Kolonowskie (zap. I).
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Małgorzacie Spałek, p. Irmgard
Wiora, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Mariolę Hornik, Katarzynę Bednorz , Krystynę Palus i Danutę Szydłowską. Bóg zapłać!
Panie prowadź Nas!

