Porządek Nabożeństw
od 02.10. do 09.10.2016 r.
Niedziela 02.10. 27 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie z ok
50 r. urodzin Jana
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda w r. śmierci, teścia Gerharda, dziadków i pokr.
17:15 Różaniec
18:00 W int. Wiktora z prośbą o uzdrowienie i wszelkie potrzebne łaski
Poniedziałek 03.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za + matkę Reginę Kosytorz w 4 r. śmierci, ojca Teodora, Wiktora Muc, + siostrzeńca Pawła Bronek,
wujka Józefa Leja, Gerharda Steinert, ciocię Elżbietę, Beatę Leja, siostrę Marię Rogera, ++ dziadków Steinert, Kosytorz, Muc i Sowa
Wtorek 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie
w rodzinie z ok 2 r. ślubu
Środa 05.10. św. Faustyny Kowalskiej, wsp.
17:00 1. Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie oraz
za + męża
2. Za ++ żonę Annę w r. śmierci, rodziców Agnieszkę i Jana, Katarzynę i Augustyna oraz pokr.
17:30 Różaniec
I Czwartek 06.10.
17:00 Godzina św. Koronka Różaniec
18:00 1. Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
2. Za ++ matkę Hildegardę, ojca Wilhelma, Jana i Marię oraz pokr.
I Piątek 07.10. NMP Różańcowej, wsp.
7:00 W int. chorych, starszych (j. niemiecki)
17:30 Różaniec
18:00 Za żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
Sobota 08.10.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Królowej Różańca z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok 80 r. urodzin
10:00 W int. mieszkańców Nowego Osiedla
14:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Królowej Różańca z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok 60 r. urodzin i 40 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie synów
15:00 Chrzest: Beniamin Wiktor Klysek; Jakub, Szymon Muszkiet; Dominik Dmytro Filipczuk
——–—–——–—–—————————–—————–—–——-——————
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za + Jadwigę Wiśniewską - zam. od syna z rodziną
Niedziela 09.10. 28 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę zdrowie
w rodzinie (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Gerard Młynek - zam. od sąsiadów
17:15 Różaniec
18:00 Za + Patryka w r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Jak się czuję
Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, grzecznie
mu odpowiem, że „dobrze, dziękuję!”.
To że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,
Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata. Lecz
dobrze się czuję, jak na moje lata.
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale
przyjdzie ranek, znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze
się czuję, jak na swoje lata.
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy
starość i niemoc przychodzi,
To lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości i nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź i wszystkich wokoło chorobami nie nudź.!
Powiadają „starość okresem jest złotym”, Kiedy
spać się kładę zawsze myślę o tym: Uszy mam
w pudełku, zęby w wodzie studzę, oczy na stoliku,
zanim się obudzę… Jeszcze przed zaśnięciem ta
myśl mnie nurtuje: Czy to wszystkie części, które
się wyjmuje?
Za czasów młodości (mówię bez przesady) łatwe
były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił mi stało, żeby bez
zmęczenia przetańczyć noc całą…
Lecz teraz na starość czasy się zmieniły, spacerkiem
do sklepu, z powrotem bez siły.
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją: Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli
ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi są i dobrze się czują.
Sentencja: Benedykt XVI - Problem Kościoła to nie ubytek jego członków lecz zanik
wiary.
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Na wesoło
Katechetka do Jasia: Kto jest najlepszym przyjacielem człowieka? Kto nas zawsze
przyjmie? Łóżko, proszę pani.
Rosyjski kapitan mówi do pilota: Amerykanie pierwsi byli na księżycu to my pierwsi
polecimy na słońce. Ale kapitanie my się spalimy! Nie martwcie się polecicie w nocy.
Pobożny mężczyzna co niedzielę po mszy świętej rzucał żebrakowi 10 zł. Którejś niedzieli rzucił 5 zł. Przecież zawsze była dycha! - upomina się żebrak.
A wie pan, posłałem syna na studia. No i bardzo dobrze, tylko dlaczego na mój koszt?
Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy: Mamo dostałem 5 w szkole. Naprawdę?
Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego.
–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–—
Opowiadanie
Pewnego dnia rosyjski święty, Dymitr, szedł w pośpiechu na spotkanie z Bogiem.
W drodze spotkał biednego woźnicę, trudzącego się daremnie i próbującego wciągnąć
z powrotem na drogę wóz, który wywrócił się do płynącego obok strumienia. Biedny
człowiek – sam nie był w stanie poradzić sobie z problemem. Dymitr nie wiedział, co
ma zrobić: zatrzymać się, aby pomóc woźnicy w tarapatach, czy też udać, że niczego
nie widzi i iść szybko przed siebie, aby zdążyć na to jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Zdecydowało jego serce. Stanął przy woźnicy i, tak samo jak on, złapał przechylony w wodzie wóz. Obaj, łącząc swoje siły, z wielkim trudem postawili wóz z powrotem na drodze. Woźnica z radością w oczach podziękował mu za pomoc. Święty jednak nie słuchał podziękowań woźnicy. Gdy tylko wóz znalazł się na drodze, Dymitr
znów ruszył przed siebie, aby zdążyć na spotkanie z Bogiem. Kiedy jednak, zmęczony
i zdyszany, dotarł na miejsce umówionego spotkania, Boga już tam mnie było. Być
może już odszedł, zmęczony czekaniem. Serce Dymitra było pełne żalu. Wyczerpany,
usiadł na skraju drogi i zaczął płakać. Po chwili zauważył, że w jego stronę zbliża się
znajomy wóz z woźnicą. Widząc Dymitra pogrążonego w tak wielkiej rozpaczy, człowiek na wozie zatrzymał się, usiadł przy nim na trawie i spojrzał na niego oczami pełnymi zrozumienia. Potem wyjął z plecaka kawałek chleba, przełamał go na pół i podał
mu, mówiąc: Dymitrze… Dopiero wtedy Dymitr zrozumiał, kim był woźnica. Objął
Go i zapłakał z radości, wołając: Boże mój, to byłeś Ty! To nie ja, ale Ty wyszedłeś,
aby się ze mną spotkać...
Pan Bóg codziennie wychodzi nam na spotkanie. Na tysiące różnych sposobów.
–—–——–—–————–—————–—————–———–—————–—
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Spowiednicy są wezwani, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo
wszystko znakiem prymatu miłosierdzia”.
Zarówno Bogu, jak i księżom zależy na tym, aby życie człowieka, który przychodzi
do spowiedzi, było coraz bardziej piękne i co się z tym wiąże poukładane. Czasem
może rodzić się pokusa, że do poprawy trzeba człowieka „wychować”. Nie zapominajmy, że to łaska nas zmienia.

Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15 Różaniec. Kolekta
na cele diecezji i seminarium.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po Różaniec. Nie ma spotkania kandydatów do I komunii w salce. Podczas Mszy wręczenie różańców. Do udziału
zapraszamy dzieci i ich rodziców.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
I czwartek o 17:00 Godzina św. i Różaniec. O 19:00 na plebanii spotkanie
naszej orkiestry.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
I piątek o 7:00 Msza św. w int chorych. Od 8:00 odwiedziny chorych z komunią św. w domach. O 17:30 Różaniec. O 19:00 spotkanie klasy I i II gimnazjum. O 20:00 w Zawadzkiem w kościele NSPJ Dekanalne Czuwanie
Młodzieży. Zapraszamy! Kandydaci do bierzmowania (3 klasa) obecność
obowiązkowa.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
W sobotę o godz. 17:30 Różaniec. O 10:00 Msza św. na Nowym Osiedlu
i poświęcenie nowego krzyża. O 15:00 Msza św. roczków i chrzcielna.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15
Różaniec. XVI Dzień Papieski „Bądźcie świadkami Miłosierdzia”. Po
Mszach zbiórka do puszek na Dzieło Fundacji Tysiąclecia.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, album „Kronika ŚDM” (25 zł.); film „Cuda
z nieba” (25 zł); film „Pius XII” (15 zł), książeczka „Droga do nieba”,
„Rozmowy z papieżem Benedyktem” (33 zł.), Camino (10 zł.).
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Natalię Jarzombek,
Teresę Drzymała, Monikę Puzik i Małgorzatę Trzasko. Bóg zapłać!
–—–——–—–————–————————–———–—————–—
W sobotę 15.10. odbędzie się dzień skupienia Róż Różańcowych na Górze św.
Anny. Koszt wyjazdu 10 zł. Zapisy u p. Marii Kruk.
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych

