Porządek Nabożeństw
od 22.02. do 01.03.2015 r.
Niedziela 22.02. I Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Róża Smieskol anlässlich des Todestages, Väter Franciszek u. Jerzy, u ++ aus
der Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Adolfa, ++ rodziców Augustyna i Martę, Antoniego i Annę oraz
++ z pokr.
2. Za + męża, ojca i dziadka Adolfa w r. śmierci ++ rodziców Augustyna i Martę, Antoniego
i Annę oraz pokr.
17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
18:00 Za ++ męża i ojca Lucjana w r. śmierci, jego ojca Otto oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 23.02.
7:00 Do MBNP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok.
urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinach synów
Wtorek 24.02.
17:00 Za + Celinę Gajdos - zam. od znajomych
Środa 25.02.
17:00 Za ++ ojca Stanisława w r. śmierci, matkę Zofię, męża Józefa, jego rodziców, siostrę Magdalenę, szwagrów i pokr.
Czwartek 26.02.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę, dziadków i pokr.
Piątek 27.02.
17:00 Droga krzyżowa
18:00 Za + męża i ojca Józefa w r. urodzin, teściów Marię i Ignacego, rodziców Marię i Antoniego
oraz pokr.
Sobota 28.02.
8:00 …………………………
————————–—–——————————————–———————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Konrada w r. śmierci, jego rodziców, teściów, braci, siostrę i pokr. z obu
stron
Niedziela 01.03. II Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 …………………………
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie zok
60 r. urodzin Marii Drzyzga oraz o Boże bł. w rodzinie syna
17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Gerharda, Krystynę i Wiktora oraz pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wielki Post
Jako pojedyncze osoby mamy pokusę
obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam
opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą naszą niemożność
działania. Co zrobić, aby nie dać się
wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności? Po pierwsze, możemy modlić
się we wspólnocie Kościoła ziemskiego
i niebieskiego. Nie lekceważmy siły
modlitwy wielu! Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich
dzięki licznym organizacjom charytatywnym Kościoła. Wielki Post jest czasem
sprzyjającym temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, choćby mały, ale konkretny, naszego udziału w powszechnym człowieczeństwie. I po
trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie do nawrócenia, bowiem potrzeba,
w jakiej znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy w nieskończone możliwości, jakie kryją się w miłości Bożej. I będziemy mogli oprzeć się
diabelskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, że sami możemy się zbawić
i zbawić świat. Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia
obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego
Postu jako drogę formacji serca, jak wyraził się Benedykt XVI. Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce
mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga.
Sentencja tygodnia: Martin Buber - Bóg mieszka tam, gdzie go człowiek wpuści.

8/2015

Dwa opowiadania:
1. Kto go zrozumie? Właściciel sklepu przytwierdził nad wejściem
tabliczkę z napisem: "Szczeniaki na sprzedaż". Takie ogłoszenia zazwyczaj przyciągają dzieci, toteż niebawem w sklepie pojawił się mały chłopiec. Po ile pan sprzedaje swoje szczeniaki? zapytał. Tak po 30 do 50
dolarów odparł właściciel. Chłopczyk sięgnął do kieszeni i wydobył z niej
kilka drobnych monet. Mam 2 dolary i 37 centów powiedział. Czy mógłbym zobaczyć te pieski, proszę pana? Sprzedawca uśmiechnął się
i zagwizdał. Z budy wyszła Lady. Truchtem pobiegła przez sklep, a za nią
potoczyło się pięć malusieńkich, drobniuteńkich kuleczek. Jedno ze
szczeniąt wyraźnie zostawało w tyle. Chłopiec natychmiast wskazał na
nie nadążającego za resztą, kulejącego psiaka i spytał: Co mu się stało?
Właściciel wyjaśnił mu, że badał go już weterynarz i okazało się, że psiak
ma niewłaściwą budowę biodra. Zawsze już będzie kulał, na zawsze
pozostanie kaleką. Chłopiec zapalił się natychmiast. Właśnie tego szczeniaka chciałbym kupić! oznajmił. Nie, nie. To niemożliwe, byś chciał
kupić tego pieska odparł sprzedawca. Jeśli naprawdę ci na nim zależy, po
prostu ci go dam. Chłopczyk wyglądał na poważnie zdenerwowanego.
Spojrzał właścicielowi prosto w oczy i wskazując palcem, odezwał się:
Nie chcę, żeby pan mi go dawał. Ten piesek jest wart co do grosza tyle
samo co pozostałe szczeniaki i zapłacę za niego całą sumę. Właściwie, to
zapłacę panu teraz tylko 2 dolary i 37 centów, lecz co miesiąc będę przynosił 50 centów, dopóki go nie spłacę. Sprzedawca zaoponował: Ależ ty
nie możesz chcieć takiego psa. On nigdy nie będzie mógł biegać, skakać,
bawić się z tobą tak, jak inne szczeniaki. Chłopczyk schylił się i podwinął
lewą nogawkę spodni, odsłaniając kaleką nogę, wspieraną dużą metalową
klamrą. Spojrzał na właściciela sklepu i odparł cicho: Cóż, ja sam dobrze
nie biegam, a ten szczeniak potrzebuje kogoś, kto to zrozumie!
2. Pewnego wieczoru, po kolacji, na którą było zaproszonych wielu przyjaciół, mama powiedziała swojej córce, aby zmówiła pacierz i udała się do
łóżka. Dziewczynka usłuchała jej i uklękła przy swoim łóżeczku, aby się
pomodlić. Potem, gdy wróciła, aby powiedzieć wszystkim «dobranoc»,
mama zapytała ją: Czy ładnie odmówiłaś pacierz? Nie, bo nie mogłam.
Jak to, nie mogłaś? Wracaj jeszcze raz i odmów modlitwę! Dziewczynka
wróciła do swojego pokoju, by spróbować jeszcze raz się pomodlić. Po
chwili wróciła znów do mamy. Zmówiłaś już ładnie modlitwę? Nie
mamo, nie mogłam! Jak to nie mogłaś? Powiedz mi, dlaczego? Nie umiałam poczuć ciszy. Nie mogłam nic usłyszeć. Wszyscy zachowujecie się
tak głośno

Dzisiaj zakończenie Rekolekcji. Kolekta na potrzeby domu rekolekcyjnego prowadzonego przez ks. Przemysława. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym. W tym roku kazania głosi ks. Wiesław Mróz wikary
z parafii NSPJ w Zawadzkiem.
————————–—–——–—————————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–——–—————————————————
W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O 18:45 w salce spotkanie
klasy 3 gimnazjum.
————————–—–——–—————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–—–——–—————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny. W zakrystii do nabycia film DVD pt. Ziemia
Maryi, książka „Kaplice i krzyże przydrożne naszej gminy”, Droga do nieba
oraz medalik - Szkaplerz.
————————–—–——–—————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, składane ofiary, wszelkie prace na rzecz naszej parafii
————————–—–——–—————————————————
Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–——–—————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kraszewskiego: Bernadetę
Świerc, Gizelę Ptok, Ewelinę Dombek i Marię Bednorz. Bóg zapłać!
————————–—–——–—————————————————
Zarząd DFK zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawczo-wyborcze
dnia 01 marca 2015 o godz. 15 00 do salki na boisku sportowym.
————————–—–——–—————————————————
W marcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.03. Róża 10p. Rosilda Pawlik
08.03. Róża 11p. Krystyna Swoboda
15.03. Róża 12p. Manfred Ullmann
22.03. Róża 1p. Teresa Obst
————————–—–——–—————————————————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel dobro
człowieka.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby ludzie młodzi nie bali się odpowiadać na wezwanie Jezusa „Pójdź za mną”.
Boże prowadź Nas w okresie Wielkiego Postu !

