Porządek Nabożeństw
od 22.01. do 29.01.2017 r.
Niedziela 22.01. III zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców z obu stron Albina, Richard, Ernst, Klara i Josef, dziadków, braci, siostrę,
szwagrów, szwagierki, chrześniaka Mariana, ciocię Albine, Erna Graf, Roman, oraz ++ rodziców i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. darczyńców i ofiarodawców - zam. od Michała
16:00 Przegląd kolęd
18:00 Za + ojca w dniu urodzin oraz za + mamę
Poniedziałek 23.01.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie
dla Piotra Zajonc z ok. 50 r. urodzin
Wtorek 24.01. św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora, wsp.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM o opiekę i zdrowie dla doktora i współpracowników - zam. od
wdzięcznej pacjentki
Środa 25.01. Nawrócenie św. Pawła, święto
17:00 Za ++ córkę Annę Naumann w 9 r. śmierci, rodziców Cecylię i Alfonsa Niewergol, teściów
Jadwigę i Pawła Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr.
Czwartek 26.01. św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, wsp.
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + żonę i matkę Hildegardę Czupała w 1 r. śmierci
Piątek 27.01. św. Jerzego Matulewicza, biskupa, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka, matkę Jadwigę, ojca Pawła, teściów Annę i Pawła, ich
2 synów, dziadków Annę i Piotra, Annę, Irenę i pokr.
Sobota 28.01. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera, doktora, wsp.
8:00 Za ++ męża Eryka, rodziców Gertrudę i Karola, Jadwigę i Wilhelma, siostry Elżbietę i Anastazję, brata Antoniego, szwagierkę, 3 szwagrów i pokr.
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Gotfryda w r. śmierci oraz ++ z rodziny
Niedziela 29.01. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Teodora w 30 r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków z obu
stron i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie
dla Manfreda Jancik z ok. 60 r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca oraz ++ teściów i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą
łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.
Współczesny świat uczy nas wielu technik od składanie origami przez
projektowanie ładnych plakatów w komputerze aż po czynności, które
mogą uratować życie komuś, kto obok nas będzie nieprzytomny. Coraz
częściej spotykamy się też z różnymi zabiegami czy sztuczkami związanymi z komunikacją międzyludzką. Irytuje nas wykorzystywanie tej wiedzy przez twórców reklam. Jednocześnie mamy świadomość, że w wielu
sytuacjach kryzysowych to terapeuta posiadający umiejętności zaczerpnięte ze współczesnej psychologii jest w stanie uratować niejedno małżeństwo. O ile możemy doskonalić sposoby porozumiewania się, te same
treści ubierać w inne słowa i gesty, o tyle nie jesteśmy w stanie nauczyć
się „techniki” życia w pokoju. Tu nie zadziała: „Zrób to, albo tamto, a już
nie będziecie się kłócić”. Dlatego Słowo Boże przypomina nam, że to Pan
„obdarza pokojem”. Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zgoda idzie
w parze z Bożym błogosławieństwem. Jeśli jesteś pobłogosławiony, to
jesteś zdolny do życia w zgodzie, które nie jest tylko martwym kompromisem, które nie zadowala żadnej ze stron, ale wyrasta z głębokiego
pokoju serca. Jak otworzyć się na Boże błogosławieństwo i pokój? Trzeba
zacząć od szukania Boga. Jeśli w 2017 roku szukać będziemy przede
wszystkim siebie, chcąc aby wszystko było „po mojemu”, to narażamy się
na chroniczną nerwicę. Zaś „kto szuka, znajduje”.
Sentencja: Tiziano Terzani - Jeżeli idziesz utartą drogą, pozostaniesz przy
tym co znasz. Tak samo jest z szukaniem. Jeżeli wiesz czego szukasz, nie
znajdziesz tego, czego nie szukasz. Jeżeli jednak wyjdziesz poza to co
znane, i będziesz szukł dróg, które jeszcze nie zostały całkiem przetarte,
możesz odkryć coś niezwykłego.
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Droga
Kiedy człowiek wędruje, ktoś patrzący z boku, może pomyśleć, ależ to monotonia. Ale
w stawianych kolejnych krokach jest coś trudnego do zdefiniowania, coś co daje wartościowe
doświadczenie. Tak jak gdzieś między słowami, w spojrzeniach, niedomówieniach, kryje się
sens rozmowy, tak między krokami, radością a zmęczeniem leży sens Drogi. Aby wyruszyć
nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, końskiego zdrowia, czasu. Aby wyruszyć przede wszystkim trzeba chcieć! Trzeba zainwestować zupełnie w inna rzeczywistość. Z pozoru, idąc powtarza się to samo… prawa, lewa, lewa prawa. Monotonne kroki. To są jednak tylko pozory.
Bo droga, spotkani ludzie i my sami, to wszystko potrafi zaskakiwać. Droga uczy i zmienia.
Życie z perspektywy Drogi jest zupełnie inne niż te z perspektywy fotela. Które lepsze? Które
właściwe?
W Drodze Naszego życia ważne, a nawet bardzo ważne są wypowiadane, pisane słowa. Jest
opowiadanie, w którym Pan Bóg człowiek, daje mu do wypowiedzenia określoną liczbę
słów. Kiedy człowiek je wypowie umiera. W tym opowiadaniu ważną osobą jest bezstronny
sędzia, który liczy wypowiadane słowa, ale tez ocenia czy słowo mówione , pisane buduje
czy niszczy. Prowadzi do wzlotu, czy poniża. Jakie są Twoje słowa?
Opowiadanie
Był sobie raz mały chłopiec, który bardzo chciał spotkać Boga. Dobrze wiedział, że do miejsca, gdzie mieszka Bóg, prowadzi długa droga, zapakował więc do swojej walizeczki sporo
herbatników, sześć butelek napoju korzennego i ruszył w drogę. Kiedy przeszedł jakieś trzy
skrzyżowania, spotkał starą kobietę. Staruszka siedziała sobie w parku i obserwowała gołębie.
Chłopiec usiadł obok niej i otworzył walizkę. Już miał pociągnąć spory łyk napoju, gdy spostrzegł, że staruszka wygląda na głodną, więc poczęstował ją herbatnikiem. Kobieta przyjęła
go z wdzięcznością i uśmiechnęła się do chłopca. Jej uśmiech był tak piękny, że chłopiec
chciał go ujrzeć jeszcze raz, więc zaproponował jej butelkę napoju. Staruszka uśmiechnęła się
ponownie, a chłopczyk był zachwycony! Siedzieli tak przez całe popołudnie, jedząc i uśmiechając się do siebie, choć nie padło ani jedno słowo. Kiedy zaczął zapadać zmrok, chłopiec
poczuł, że jest bardzo zmęczony, i podniósł się z ławki z zamiarem odejścia. Nie zdążył jednak zrobić więcej niż kilka kroków, gdy nagle odwrócił się, podbiegł do staruszki i uściskał
ją, a ona obdarzyła go swoim najpiękniejszym uśmiechem. Gdy chłopiec przekroczył próg
swojego domu, jego matkę zdziwił wyraz szczególnej radości malujący się na twarzy dziecka.
Co takiego dziś robiłeś, że jesteś taki szczęśliwy? - spytała. Jadłem lunch z Bogiem, odpowiedział i zanim zdążyła zareagować, dodał: Wiesz co? Bóg ma najpiękniejszy uśmiech, jaki
kiedykolwiek widziałem! Tymczasem staruszka, również promieniejąca radością, wróciła do
domu. Wyraz spokoju, który rozświetlał jej twarz, zastanowił jej syna do tego stopnia, że
zapytał: Mamo, co dziś robiłaś, że jesteś taka szczęśliwa? Jadłam w parku ciasteczka z Bogiem. I zanim jej syn zdążył cokolwiek powiedzieć, dodała: Wiesz co? Jest znacznie młodszy
niż sądziłam.
–—–——–——–—–———--—————–—–——–—–———–—————–—
Film dla…: od czasu do czasu będę, w tym miejscu proponował film, który, według subiektywnej oceny, warto zobaczyć. Samemu, rodzinnie, warto też po projekcji wspólnie o filmie
porozmawiać. Proponowane filmy można wypożyczać w kancelarii parafialnej lub znaleźć
w internecie (m.in. na : cda.pl). Na początek proponuję film - „Ratując pana Banksa”, reż.
John Lee Hancock.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Na Mszę św. o 10:00 zapraszamy wszystkich tegorocznych Kolędników Misyjnych (po Mszy w salce „pączek”). O 16:00 w kościele
Przegląd Kolęd. O 15:00 w salce spotkanie kolędowe dla Róż Różańcowych.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy śpiew kolęd przez dzieci.
O 16:00 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii św.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Przyszła niedziela, kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Od 18 do 25 stycznia w Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
Ofiary złożone Kolędnikom Misyjnym to 16.080 zł. Kwota ta została podzielona na
rzecz misji o. Joachima w Nowej Gwinei, misje karmelitanek w Burundi, Kamerunie i Rwandzie oraz na działalność naszych ministrantów i Maryjanek. Słodycze
zostaną ofiarowane dla dzieci ubogich z ochronki w Wolbromiu.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Można zapisywać
Intencje Mszalne. Biblioteka czynna w niedzielę po Mszy św. o 10:00. Spowiedź
przed każdą Mszą św. Przed Mszą św. odmawiamy: Koronkę w czwartek, Różaniec w piątek. Nabożeństwo Maryjne w sobotę o 17:30. Nieszpory w niedzielę
o 17:15.
—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W tym roku stronę www. parafii odwiedzono 2.410 razy. Przykładowo zakładki:
Porządek Nabożeństw 1.089 razy; Ogłoszenia 980; Ks. proboszcz 506; Galeria
1.801; Panama 2019, 511 razy.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba, książka „Camino, Nowe
Drogi” (13 zł.). Z tyłu kościoła, w Roku Fatimskim, do nabycia „Modlitewnik
Fatimski” (4 zł.). W zakrystii świece – gromnice: małe 5 zł., duże 7 zł.
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słowackiego Kampa Irena, Cieśla Edyta, z ul. Kraszewskiego Ptok Gizela, Dombek Ewelina. Bóg zapłać!
–—–——–——–——————–—–——–—–———–—————–—
W piątek 27.011. w hali sportowej przy Gimnazjum nr. 2 w Strzelcach Op. od godziny 16:00 zostanie rozegrany Turniej Futsalu. Wystąpią w nim drużyny księży
(szczegóły w gablotce).
Polecamy Bogu żyjących i ++ dziadków i babcie!

