Porządek Nabożeństw
od 28.08. do 04.09.2016 r.
Niedziela 28.08. 22 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga,
Waltra, Helmuta, bratową, szwagra, ++ Wernera i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Urszulę w r. śm, ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra oraz
++ z pokr.
18:00 ……………………….
Poniedziałek 29.08. męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł.
w rodzinie Smieskol oraz w rodzinach dzieci
Wtorek 30.08.
19:00 W naszych intencjach
Środa 31.08.
8:00 ……………………….
I Czwartek 01.09.
8:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za ++ męża Gerharda, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów Annę i Jana, dziadków,
szwagierki, szwagrów, pokr. z obu stron
I Piątek 02.09.
7:00 W int. chorych, starszych, samotnych (j. niemiecki)
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ męża i ojca Bogusława, rodziców, teściów, bratową Marię, szwagra Jerzego, jego
żonę, wujka ks. Jerzego Obst i pokr.
I Sobota 03.09. św. Grzegorza Wlk. papieża, wsp.
8:00 Za + Gerharda Młynek z ok. urodzin
15:00 Msza i ślub Andrzej Kołodziej i Marta Małolepszy
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Herberta Kania, rodziców Elżbietę i Alfreda Steinert,
teściów Martę i Stanisława, dziadków Drysz, Steinert, Fiedler, Kania i pokr. Z obu stron
Niedziela 04.09. 23 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Elfrydę Gerlich - zam. od sąsiadów
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w rodzinie i rodzinach dzieci
oraz za + męża

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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ŚDM
Wracmy do TYCH dni. Będziemy,
myślę, wracać często, gdyż one mają
w Nas trwać, mamy tymi treściami
i słowami żyć. W najbliższych numerach, wrócimy do Dni Młodzieży
przez opis, świadectwo, które napisała grupa młodzieży z par. Staniszcze
Małe, z którą miałem przyjemność te
dni przeżywać - ks. Piotr
Pewnego razu żył pewien uczony,
który był sławny na całym świecie.
Zjeżdżali się ludzie z całego świata,
aby słuchać jego wykładów, koczowano także pod jego domem, by zobaczyć jak pracuje i jak zdobywa wiedzę, bo był niezrównanym uczonym. Udało się kiedyś jednemu
ze studentów przez uchylone okno, zobaczyć go jak pracował. Zauważył, że co godzinę w domu bije przedziwny zegar, który ma trzyminutową, głośną i denerwującą melodię. Kiedy profesor wychodził ze swojego domu, student zapytał go , czy melodia nie
przeszkadza mu w pracy, profesor odpowiedział nie, nie przeszkadza, bo kiedy bije,
zadaję sobie pytanie, co zrobiłem przez ostatnią godzinę. Chyba nie potrzebujemy takiego zegara, który by nas co godzinę przywoływał do porządku, ale bardzo by nam
się przydało takie myślenie „czy ostatnia godzina, którą przeżyłem, była sensowna?
Czy to co robiłem , miało sens, było dobre i rzeczywiście doprowadziło moje życie do
czegoś co je wypełnia i zmienia. Przypomnijmy sobie słowa papieża Franciszka, które
wygłosił do nas w Krakowie. Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi –
które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania
wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa
sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc.
„Kanapa-szczęście (po polsku)” jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może
nas zniszczyć najbardziej; a najbardziej młodych. A dlaczego tak się dzieje, jak to
Ojcze możliwe?
Sentencja: kard. Stefan Wyszyński -Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem
służy się za darmo, bezinteresownie.
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No bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, stajemy się ogłupiali,
otumanieni, Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”.
Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba
mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które
pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie
pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia
w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Drodzy przyjaciele, jest to tajemnica, do której doświadczenia jesteśmy powołani wszyscy. Bóg czegoś od ciebie oczekuje
- zrozumieliście - Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby
złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji,
naszych spojrzeń. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza
cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest:
jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie.
Czasy w których żyjemy nie potrzebują młodych kanapowych (młodzi kanapowi - dodał
papież po polsku) ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Akceptują na boisku jedynie czołowych graczy, nie ma na nim miejsca dla rezerwowych. Dzisiejszy świat chce od was, byście byli aktywnymi bohaterami historii, bo życie jest piękne
zawsze wtedy, kiedy chcemy je przeżywać, zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawić ślad.
Jest wiele momentów, które utkwiły nam w pamięci. Jeden z nich to katecheza ks. Piotra
pod sanktuarium w Łagiewnikach na trawie, po której chodziła siostra Faustyna. Przytoczył on wtedy cytat z jej dzienniczka: „O Boże mój Gdy patrzę w przyszłość ogarnia mnie
trwoga, Ale po cóż zagłębiać się w przyszłości? Dla mnie jest tylko chwila obecna droga,
bo przyszłość może w duszy mojej nie zagości. Czas, który przeszedł, nie jest w mojej
mocy, by coś zmienić, poprawić lub dodać, bo tego nie dokazał ani mędrzec, ani prorocy,
A wiec co przeszłość w sobie zawarła, na Boga zdać. O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała, Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy, a chociaż jestem słaba
i mała Dajesz mi łaskę swej wszechmocy. A więc z ufnością w Miłosierdzie Twoje idę
przez życie jak dziecko małe, i składam Ci codziennie w ofierze serce moje rozpalone
miłością o Twoja większa chwałę.”
–—–——–——————–—–——————————–———–—————–—
Pragnę podziękować za modlitwy, ciepłe myśli, dobre słowa, które towarzyszyły na moim
Camino z Suwałk do Gietrzwałdu. Udało się samotnie przejść 340 kilometrów. Były to
piękne kilometry, chwile z Bogiem, przyrodą, ciszą, ludźmi. Może kiedyś więcej szczegółów powiem, napiszę. Zobaczymy - ks. Piotr.
–—–——–——————–—–——————————–———–—————–—
Witamy w wspólnocie zakonnej i naszej parafii siostrę Karmelitankę Dzieciątka Jezus
s. Ananiaszę. Siostra gra na organach, dlatego będzie również u nas organistką. Przybyła
do nas ze wspólnoty z Sosnowca. Życzymy siostrze Bożej opieki i życzliwości ludzi na
drogach życia. Szczęść Boże.
–—–——–——————–—–——————————–———–—————–—
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
04.09. Róża 12 p. Manfred Ullmann
11.09. Róża 01 p. Teresa Obst
18.09. Róża 02 p. Anna Bock
25.09. Róża 03 p. Katarzyna Budnik

Dzisiaj Msze św. o 7:30 (j. niemiecki) 10:00; 18:00. Kolekta na cele parafii. Nie będzie Nieszporów, będzie powitanie pielgrzymów ok. 21:00. Odpust w parafii Kielcza.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
We wtorek o 19:00 sierpniowa Msza św. Roku Miłosierdzia z błogosławieństwem
Lurdzkim. Można przynosić swoje intencje. Przed Mszą okazja do spowiedzi św.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
W środę okazja do Spowiedzi św. przed rozpoczęciem roku szkolnego od 8:30 do
10:00.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
W I czwartek o 8:30 Msza św. rozpoczynająca rok szkolny dla uczniów, pracowników, nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. O 17:00 Godzina święta.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
I piątek miesiąca o 7:00 Msza św. w int chorych, starszych (j. niemiecki). Od 8:00
odwiedziny chorych z Komunią św. w domach.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
W I sobotę o godz. 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:15 Nieszpory.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku
do piątku po Mszach św. Można zapisywać intencje mszalne do końca tego roku.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za pielgrzymowanie na Górę św. Anny.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Naszą stronę www. dotychczas w miesiącu sierpniu odwiedzono 3 tysiące razy.
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
++ Odbyły się pogrzeby śp. Gerhard Młynek l.77; Grażyna Piaszczyńska l. 62
(pogrzeb był w Zakrzowie). Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…++
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marię Spałek, Marzenę
Morcinek, Kornelię Nadzielski i Renatę Knapik. Bóg zapłać!
–—–——–——–—————–————————–———–—————–—
Pięknego i Błogosławionego tygodnia

