Porządek Nabożeństw
od 29.01. do 05.02.2017 r.
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.
Poniedziałek 30.01.
7:00 Za + matkę Otylię, ++ pokr. z obu stron
Wtorek 31.01. św. Jana Bosko, prezbitera, wsp.
17:00 Za + Wilhelma Prukop w 1 r. śmierci
Środa 01.02.
17:00 O radość życia wiecznego, przyjęcie do królestwa Bożego w 2 r. śmierci męża, ojca i dziadka
Alfreda Kolloch
Czwartek 02.02. Ofiarowanie Pańskie, święto
8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża i ojca Norberta w r. śmierci rodziców Jana i Elżbietę, Stanisława i Zofię, siostrę
Magdalenę, szwagierki, dziadków i pokr.
Piątek 03.02. św. Błażeja, męczennika, wsp.
7:00 W int. chorych, seniorów, samotnych (j. niemiecki)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik
Sobota 04.02.
8:00 Za ++ syna Marcina w r. śmierci, męża Jerzego , rodziców, teściów i pokr.
15:00 Chrzest: Jakub Franciszek Knol; Roczki: Wiktor Jacek Bereziuk, Tomasz Franciszek Krupka
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
16:00 - 18:00 Adoracja
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, siły, opiekę i zdrowie z ok. 95 r. urodzin oraz za + męża, 2 synów, zięcia
Niedziela 05.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………….. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + ojca i dziadka Józefa w 2 r. śmierci, ++ rodziców Gertrudę i Piotra, teściów Marię i Jana
oraz rodzeństwo
17:15 Nieszpory
18:00 …………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

05(1205) 29.01. – 05.02.2017
papież Franciszek w homilii w parafii w Guidonia
Trzeba umieć cieszyć się słońcem deszczem, wiatrem, jesienią, zimą, latem, wiosną. Trzeba umieć
się cieszyć pięknem stwarzanym przez człowieka.
A nade wszystko trzeba cieszyć się Jezusem Chrystusem. Bo to jest radość z obecności Boga. On
mówi do nas wciąż. W każdym kawałeczku dnia.
W każdym kawałeczku rzeczywistości, w której
uczestniczymy, w którą jesteśmy zanurzeni.
Chcecie doskonałej parafii? Zatem żadnego obgadywania. Jeśli masz coś do kogoś, powiedz to mu
w twarz. Wspólnota, w której są osoby obgadujące innych, jest niezdolna do tego, by dawać świadectwo. Czy być chrześcijaninem to znaczy żyć
jak kibic drużyny, albo wyznawać filozofię mówiąc: mam przykazania, jestem chrześcijaninem,
muszę postępować tak i tak? Nie, być chrześcijaninem to przede wszystkim
głosić świadectwo Jezusa. Apostołowie nie przeszli kursu, by stać się świadkami Jezusa, nie studiowali, nie chodzili na uniwersytet. Być świadkami nie
oznacza być świętymi. Chciałbym, aby w dniu mojej wizyty wasza wspólnota
podjęła postanowienie, że więcej nie będzie obgadywać. Kiedy komuś zechce
się to robić, niech się ugryzie w język, to dobrze mu zrobi. Jeśli ktoś mówi:
jestem katolikiem, chodzę w każdą niedzielę na Mszę, ale nie rozmawia
z rodzicami, nie pomaga dziadkom ani ubogim, nie odwiedza chorych, to nie
jest to głoszenie świadectwa wiary, to niczemu nie służy. Przestrzegam przed
postawą "chrześcijanin-papuga".
Franciszek zapytany w czasie rozmowy z młodymi parafianami o największy
dar, jaki otrzymał od Boga, odparł: "Mógłbym powiedzieć, że wiara, ale to, co
uważam za wielki dar od Boga, to moja rodzina, mama, tata, rodzeństwo
i przede wszystkim dziadkowie".
Sentencja: J. S Eldredge – Często człowiek mocno krytyczny wobec
innych osób, zdarzeń, sytuacji, jest mało krytyczny wobec siebie, tego co mówi, pisze i robi.
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Optymistka
Kiedyś byłam niezadowolona. Narzekałam na świat ten wielki, daleki i ten mały, wokół
mnie. Ludzie źli, niesprawiedliwi. Urlopy, wyjazdy do niczego. Filmy, koncerty, zabawy
słabe. Praca to katorga, nie mówiąc o wiecznym braku pieniędzy. Doła miałam w poniedziałek, bo początek tygodnia pracy, ale doła miałam i w piątek, bo nadchodzi okropny
weekend. Doła miałam we wtorek bo wtorek i w czwartek... Pewna mądra koleżanka nie
mogła już słuchać moich utyskiwań i zapytała: „Ciekawe ile szczęścia jesteś w stanie
znieść?” Co? Zaniemówiłam. Jakie durne pytanie mi postawiła? Ale po namyśle dojrzałam do tego, że we mnie jest niebywała zdolność do trzymania się nieszczęścia.
Była sobie smutna królewna. Niezadowolona z wszystkiego i wszystkich. Przyjeżdżali
rycerze i książęta. Wymyślali różne podstępy i fortele. Niestety panowie ci nie mieli szans.
Zanim cokolwiek zrobili lub rzekli już byli przegrani. Królewna z założenia była na „Nie”.
Ile konsekwencji, determinacji potrzeba, aby ciągle krytykować. Jak bardzo trzeba trzymać
się obranego kursu, realizować swój plan, aby energia szła na uczynienie się nieszczęśliwą.
Żeby utrzymać stagnację, trzeba tyle samo wysiłku, ile trzeba go, aby puścić rzeczy
w ruch. Pani narzekała na swego męża, że nigdy nie kupił jej kwiatów. Kiedyś kupił, bukiet róż. Pani rzekła, ja jestem oryginalna, lubię kwiaty, ale z łąki, a nie z kwiaciarni.
Narzekała, że nigdy nie zabrał ją do kina. Kiedy to uczynił, to powołując się na jakieś
recenzje, nie zostawiła na obejrzanym filmie, suchej nitki. Przez 30 lat narzekała, że mąż
nie pamięta o dacie ich ślubu, ale ani razu mu o niej, na złość jemu, nie przypomniała.
Koncentrujemy się na błędach i krytyce. Oceniając, najczęściej koncentrujemy się na potknięciach. A może warto pomyśleć o dobrych stronach, zapytać co ktoś, robi dobrze.
Może warto po obudzeniu się rano rzec „ależ czad… tu i teraz!” Postanowiłam szukać
pogodnej strony życia. Plusów w minusach… w każdej sytuacji, w każdym człowieku,
każdym wyjeździe, każdym filmie i pogodzie …
„Z nadzieją do Panamy”
ŚDM w Panamie będą od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Hasłem będą słowa z ewangelii św.
Łukasza „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.
Grupa Naszej młodzieży ma pomysł i chęci, aby na cele wyjazdu, zbierać makulaturę.
Zdajemy sobie sprawę, że trwa sezon grzewczy i wiele papierów jest spalanych. Ale może
gdzieś, komuś zalega niepotrzebna makulatura. Dlatego będziemy w drugim tygodniu ferii,
25 lutego zbierać makulaturę. Do 23 lutego można przynosić kartkę z nazwiskiem i adresem, gdzie po makulaturę podjechać. Kartkę z danymi można przynosić do zakrystii, wrzucać do skrzynki pocztowej na plebanii, lub skarbonki, przy św. Antonim, w wejściu do
kościoła. Można też przynosić makulaturę na plebanię. Dziękujemy!
Natomiast 05 lutego w salce przed i po każdej Mszach św. będzie kiermasz albumów
i książek przeczytanych. Będzie można przyjść i za „ofiarę wg. swego uznania” nabyć
interesującą pozycję książkową. Zysk również przeznaczony jest na Panamę. Zapraszamy!
Na stronie www. parafii w zakładce Panama 2019 jest list i zaproszenie do pobytu w lipcu
w parafii Hochdahl (szczegóły na spotkaniu w piątek). Przyjdź!
–—–——–——–——–———————–—–——–—–———–—————–—
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). Dziś proponuję film - „Ze wszystkich sił”, reż.
Nils Tavernier.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
W poniedziałek w salce od 15:00 będzie można dokonać badania parametrów swego stanu
zdrowia. Szczegóły po Mszach św. w przedsionku kościoła.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
W środę nie będzie Mszy szkolnej. Dzieci zapraszamy na Mszę św. w czwartek.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
W czwartek święto MB Gromnicznej, Ofiarowanie Pańskie. Msze św. będą o 8:00 i 17:00.
O 16:00 Godzina św. Na Mszach św. Błogosławieństwo Gromnic. Podczas Mszy św. o 17:00
kandydaci do I Komunii i Spowiedzi otrzymają świece. Błogosławieństwo św. Błażeja po
każdej Mszy św. Kolekta przeznaczona jest na klasztory klauzurowe.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
W piątek Msze św. o 7:00 i 17:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach.
O 18:00 na plebanii spotkanie młodzieży grupy „Z nadzieją do Panamy” oraz zainteresowanej wyjazdem do Hochdahl.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
W sobotę o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. Od 16:00 do 18:00 indywidualna, w ciszy
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
Przyszła niedziela, kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 17:15.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
Wyjazd na Apel Jasnogórski w piątek 10 lutego o 18:30. Wyjazd jest przeznaczony dla kandydatów do Bierzmowania, klasa III gimnazjum oraz uczniów klas I i II gimnazjum. Uczniowie wpłacają na wyjazd 2 zł. Mogą jechać też inne osoby, wtedy koszt to 10 zł. Zapisy
w zakrystii i u ks. Piotra.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
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.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
++ Był pogrzeb śp. Wandy Lipp l. 76. Wieczny odpoczynek… ++
–—–——–——–——————–—–————–——–—–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes, 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. Kraszewskiego Bednorz Maria, Okoń
Joanna, Grabowski Urszula, Grabowski Magdalena. Bóg zapłać!
Panie Jezu prowadź nas!

