Porządek Nabożeństw
od 12.04. do 19.04.2015 r.
Niedziela 12.04. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Franciszka Smieskol w r. urodzin, matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego
Obst i pokr.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………………………...
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża Ryszarda w 6 r. śmierci
Poniedziałek 13.04.
7:00 ………………………………...
Wtorek 14.04.
18:00 Za + matkę Teresę w 6 r. śmierci ++ ojca Norberta, ich rodziców, teścia Piotra,
++ z pokr i koleżankę Małgorzatę
Środa 15.04.
17:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostrę Hildegardę, Reginę,
Stefanię, szwagrów Roberta, Karola, Józefa, Zygmunta, Mariana oraz za ++ z pokr.
Czwartek 16.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Piotra Smyk w r. śmierci
Piątek 17.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego w r. ich urodzin, syna Bernarda oraz pokr.
Sobota 18.04.
8:00 Za + męża, ojca i dziadka Leonarda Spałek w 4 r. śmierci, ++ rodziców
16:00 Z podz. za łaski z prośbą o opiekę MBNP i światło Ducha Św. w 18 r. urodzin Nikoli
Peterman
————————–—–——–——–————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + żonę i matkę w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, braci, siostry i pokr.
Niedziela 19.04. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za parafian
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………...

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Papież Franciszek o zmartwychwstaniu
"Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?" (Łk 24,5). Słowa te są jak
kamień milowy w historii; ale także jak
"kamień upadku", jeśli nie otworzymy
się na Dobrą Nowinę, jeśli myślimy, że
mniejszym kłopotem jest Jezus, który
umarł, niż Jezus żyjący! Natomiast ileż
razy w naszym życiu codziennym musimy usłyszeć: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?". Ileż razy poszukujemy życia wśród tego co obumarłe, tego co nie może dać życia,
rzeczy które dziś są. ale jutro ich nie będzie, rzeczy ulotnych.
"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?". Potrzebujemy
tych słów, kiedy zamykamy się we wszelkiej formie egoizmu i samozadowolenia; kiedy dajemy się uwieść władzą doczesną i rzeczami tego świata, zapominając o Bogu i o bliźnim, kiedy pokładamy nasze zaufanie w ziemskich marnościach, w pieniądzu, w sukcesie. Wtedy Słowo Boże mówi nam: "Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?". Dlaczego tam szukasz, to nie może dać tobie
życia! Może da tobie radość na minutę, dzień, tydzień czy miesiąc.
A co potem?
Sentencja tygodnia:. ks. Józef Tischner - Żeby zrozumieć los tego
świata, trzeba rozumieć los Właściciela: życie – śmierć – Zmartwychwstanie !

15/2015

Trzy cedry
Wedle starej legendy dawno temu w pięknych lasach Libanu wyrosły trzy
cedry. Owe trzy cedry były świadkami przybycia ekspedycji z Izraela
wysłanej przez króla Salomona, później ujrzały, jak ziemia spłynęła
krwią podczas bitew z Asyryjczykami. Dane im było poznać Izebel i proroka Eliasza, dwu śmiertelnych wrogów. Widziały, jak wynaleziono alfabet. Pewnego dnia postanowiły porozmawiać o przyszłości. Po tym
wszystkim, czego byłem świadkiem, chciałbym, by wyrzeźbiono ze mnie
tron dla króla najpotężniejszego na Ziemi – rozmarzył się pierwszy
z cedrów. Ja zaś pragnę stać się częścią czegoś, co przemieni na zawsze
Zło w Dobro. Jeśli zaś chodzi o mnie, to chciałbym, aby ilekroć ludzie
spojrzą na mnie, myśleli o Bogu – odpowiedział trzeci cedr. Minęło jeszcze wiele lat, aż pojawili się cieśle. Ścięli cedry i statek powiózł je w odległe strony. Z drewna pierwszego zbudowano schronienie dla zwierząt,
a z resztek zbito rusztowanie do siana. Z drugiego wyciosano zwykły
stół, który trafił do rąk handlarza mebli. Na drewno trzeciego nie znalazł
się kupiec, dlatego pocięto je i umieszczono w magazynie w jakimś wielkim mieście. Nieszczęśliwe drzewa żaliły się: “Nasze drewno nie było
dość dobre i nikt nie doszukał się w nas piękna, by je wydobyć”. Czas
mijał i jednej z wielu gwiaździstych nocy pewne małżeństwo, które nigdzie nie mogło znaleźć miejsca na nocleg, schroniło się w stajence zbudowanej z drewna pierwszego cedru. Kobieta krzyczała z bólu, aż wydała
na świat dziecię i położyła je na sianie umieszczonym na drewnianym
rusztowaniu. Wtedy cedr pojął, że oto spełniło się jego marzenie – był to
największy ze wszystkich królów na Ziemi. Mijały lata, aż pewnego wieczoru, w skromnym domu, mężczyźni zasiedli wokół stołu wyciosanego
z drewna drugiego cedru. Jeden z nich, zanim jeszcze wszyscy zaczęli
jeść, wyrzekł słowa o chlebie i winie stojącym przed nim. Wtedy drugie
drzewo zrozumiało, że w owej chwili to nie kielich wina i kawałek chleba spoczywa na nim, ale dokonuje się pojednanie człowieka z Boskością.
Następnego dnia zabrano kawałki trzeciego cedru i zbito w kształcie
krzyża. Porzucono je gdzieś, a w kilka godzin później przyprowadzono
nieludzko poranionego mężczyznę, którego przykuto do jego drewna.
Przerażone drzewo zapłakało nad barbarzyńskim losem, jakie zgotowało
mu życie. Zanim jednak minęły trzy dni, trzecie drzewo pojęło sens swego przeznaczenia – ukrzyżowany człowiek stał się rozświetlającym
wszystko Światłem. Krzyż, zrobiony z drewna trzeciego cedru, z symbolu tortury przeistoczył się w symbol zwycięstwa. Jak to zwykle bywa
z marzeniami, wypełniły się sny trzech libańskich cedrów, ale nie tak, jak
same drzewa to sobie wyobrażały.

Niedziela przyszła to Biała, Miłosierdzia Bożego. Kolekta na potrzeby seminarium i diecezji. O 17:15 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
————————–—–—————–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–—————–——–———–———————
W środę i czwartek o 19:00 wyjazd kandydatów do Bierzmowania na Apel
Jasnogórski do Częstochowy. Podzielić się na dwie grupy 8 - osobowe.
————————–—–—————–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta zbierana przez członków Rady Duszpasterskiej na
malowanie świątyni. Gościem będzie ks. Piotr Kuc, oficjał Sądu Diecezjalnego.
————————–—–—————–——–———–———————
Spotkanie organizacyjne dla wyjeżdżających w lipcu na Bałkany będzie w piątek 24 kwietnia, w kościele o godz. 19:00.
————————–—–—————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
————————–—–—————–——–———–———————
Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Siostry nasze
dziękują za ofiary z II Święta, które wyniosły 2.700 zł i 57 euro.
————————–—–—————–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Florentynie Adamczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–—————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Wandę Czempała,
Brygidę Pawlik i Krystynę Musiał oraz z ul. Długa: Teresę Dudarewicz. Bóg
zapłać!
————————–—–—————–——–———–———————
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym:
„Na Zachodzie rozwinęły się liczne postaci życia zakonnego, w których niezliczone rzesze ludzi, wyrzekłszy się świata, konsekrowały się Bogu poprzez publiczną profesję rad ewangelicznych, zgodnie z określonym charyzmatem
i w ramach trwałej formy życia wspólnego pragnąc na różne sposoby pełnić
apostolską służbę dla dobra Ludu Bożego”. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo –
te same śluby nabierają różnego kolorytu w połączeniu z niepowtarzalnym charyzmatem danego zakonu. Duch Święty „troszczy się” o tę różnorodność, aby
Kościół był domem dla wszystkich i wychodził naprzeciw zróżnicowanym potrzebom świata.
Jezu ufam Tobie !

