Porządek Nabożeństw
od 09.10. do 16.10.2016 r.
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
Poniedziałek 10.10.
17:30 Różaniec
18:00 1. Za ++ Magdalenę Czok, Gertrudę Machnik - zam. od sąsiadów
2. Za ++ rodziców, teściów, 2 braci, szwagra, bratanka, pokr. z obu stron
Wtorek 11.10.
8:30 Różaniec
9:00
1. W int. chorych, samotnych, seniorów
2. Za + Grażynę Piaszczyńską
Środa 12.10.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. MB Królowej Różańca z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
opiekę zdrowie dla męża z ok 65 r. urodzin
17:30 Różaniec
Czwartek 13.10.
18:00 1. Za + żonę i matkę Sylwię Hajduk w 1 r. śmierci
2. Za + Elżbietę Steinert - zam. od 6 Róży Różańcowej
19:00 Nabożeństwo Fatimskie
Piątek 14.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ matkę Elżbietę Kandora w r. śmierci, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę
Elżbietę, szwagra Rajmunda, swatów Bernarda Gerlich i Eugeniusza Bieniek oraz dziadków z obu stron
Sobota 15.10. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora
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 urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie córki
13:00 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 Jadwigi Skopek i 6 r. ślubu wnuczki Anety oraz o Boże bł. w rodzinach
dzieci i wnuków
——–—–——–—–—————————–—————–—–——-——————
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka, matkę Jadwigę z ok urodzin, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła ich
2 synów, dziadków Annę i Piotra oraz pokr.
Niedziela 16.10. 29 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. śmierci, matkę Elżbietę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ks. Huberta z ok urodzin, rodziców, brata Adama i pokr.
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców, męża Joachima, teścia Józefa i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali
się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich:
Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni”. Słuchając tego fragmentu
Ewangelii można łatwo podsumować, że mówi
ona o uzdrowieniu trędowatych. Nie pierwszy
i nie ostatni taki fragment. Z pozoru nic nadzwyczajnego, przecież Chrystus w Ewangelii co
rusz czyni jakiś znak. Gdy czytamy te Słowo po
raz drugi i trzeci i kolejny, to odkrywamy, że
wcale nie jest takie schematyczne. Jezus okazuje często miłosierdzie przez bliskość, która
szczególnie wyraża się w dotyku. Tutaj zachęca: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. Można ulec złudzeniu, że Chrystus odsyła ich, tak jakby to nie była Jego
sprawa. On jednak wybiera taki nietypowy sposób uzdrowienia – w drodze.
„Gdy szli, zostali oczyszczeni”. Jezus wiedział co najbardziej było trędowatym
potrzebne. Nie zostali uzdrowieni w jakimś konkretnym miejscu, w trakcie spotkania ze Zbawicielem, ale w drodze. Co z tej Ewangelii możemy wziąć do naszego życia? Czy nie jest tak, że oczekujemy (czasem nadzwyczajnego) działania Chrystusa tu i teraz, w konkretnym momencie naszego życia i zżymamy się
gdy nie potrafimy tego zobaczyć? Warto być w drodze – ku dojrzałości, ku
większej zażyłości z Bogiem, ku głębszemu nawróceniu. Każdego dnia próbuj
robić choćby najmniejszy krok do przodu, a zobaczysz jak Twoje serce staje się
coraz bardziej wolne.
Sentencja: św. Jan Maria Vianney - Znakiem wyróżniającym wybranych jest
miłość, znakiem potępionych – nienawiść.

41/2016

Opowiadanie
Migdałowiec, prosty, wysoki i triumfalny, skierowany z godnością
w stronę nieba, wyrastał ponad cały ogród. Był szczęśliwy, kiedy powabne papugi o żywych kolorach i eleganckie sikorki o dobrych manierach
spacerowały po jego gałęziach. Nosił z radością na swoich ramionach
szczygły, słowiki i wiele innych śpiewających ptaków. Ale pewnego dnia
na jego gałęzi pojawił się dudek. Przyłożył do kory swoje ucho i usłyszał
pod nią wielkie mrowisko składające się z malutkich, ale żarłocznych
larw zagnieżdżonych pod jej powierzchnią. Wsadził swój długi, zakręcony dziób pod korę migdałowca i zaczął wydobywać i zjadać larwy. Migdał pogrążył się w przerażającym smutku. To straszne ptaszysko, które
penetrowało swoim dziobem jego wnętrze i niszczyło doskonałą piękność, było naprawdę nie do wytrzymania. Dumny migdałowiec robił
wszystko, aby przegnać dudka, i pewnego dnia wreszcie mu się to udało.
Od tego momentu żyjące w nim małe larwy mogły znów rozwijać się
w spokoju i rozprzestrzeniać powoli po całym wnętrzu. Kilka dni potem,
nocą, wystarczyło już tylko lekkie dmuchnięcie wiatru, by dumny migdałowiec rozsypał się w proch.
Jeśli ktoś „zachodzi ci za skórę” i stara się pokazać wszystkie twoje
ułomności i nieprawidłowości, nie obrażaj się na niego. Bądź mu raczej
za to wdzięczny.
–—–——–—–——–————————–———–—————–—
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Korupcja nie pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją, ponieważ w swojej bezwzględności i chciwości niszczy projekty słabych i miażdży najbiedniejszych. Korupcja to zło, które zagnieżdża się w codziennych gestach, a potem rozrasta się w publicznych skandalach”. Nie ma roku bez
afery. Z niesmakiem słuchamy informacji o złym korzystaniu z pieniędzy
przez osoby, które piastują jakieś odpowiedzialne stanowiska. Czy jesteśmy świadomi, że korupcją jest też wręczenie koperty lekarzowi, czy
urzędnikowi?
„Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę, jaką jest myślenie, że życie zależy
od pieniędzy i że wobec nich wszystko inne staje się pozbawione wartości i godności. To jest tylko iluzja”. Czy można postawić znak równości
między obiadem i wyjazdem za granicę? Dlaczego zdarza nam się myśleć, że skoro nas na coś nie stać, to nasze życie jest jakoś niepełne, nieszczęśliwe? Nie bójmy się szukać prawdziwych skarbów: obecności bliźniego, przyjaźni i szczerego zaangażowania, aby drugi człowiek był
szczęśliwy.

Dzisiaj 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. Kolekta na cele parafii.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
We wtorek Dzień Seniora. O 9:00 Msza św. w int. chorych, samotnych, seniorów. Po Mszy św. Caritas parafii zaprasza wszystkich na spotkanie i poczęstunek
do salki. Różaniec o godz. 8:30.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po Różaniec. O 16:00 spotkanie kandydatów
do I komunii św.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
W czwartek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie (Różaniec).
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
W piątek w kancelarii zapisywanie Intencji Mszalnych na 2017 rok. W godzinach: 8:00 - 10:00; 15:00 - 17:00; 18:30 - 19:30.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
W sobotę o godz. 17:30 Różaniec.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
W przyszłą niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O 17:15
Różaniec. Na Mszach św. liczenie wiernych. Kolekta na cele parafii. Gościem
będzie ojciec ze Zgromadzenia Oblatów NMP. Będzie można nabyć kalendarze
misyjne na 2017 rok. Odpust w parafii Łagiewniki Małe.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Wykonanie,
fundację krzyża na Nowym Osiedlu. Za pielgrzymowanie w Roku Miłosierdzia
do Włoch. Za wszelkie modlitwy, życzliwe słowa i życzenia.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–——————–———–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, oraz inne czasopisma, 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: Dominikę Buraczyńską, Małgorzatę Zielinską, Cecylię Koj i Dorotę Dawidowicz. 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

