Porządek Nabożeństw
od 04.02. do 11.02.2018 r.
Niedziela 04.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + brata Artura w miesiąc po śmierci, ++ jego rodziców (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie
z ok. 50 r. urodzin Piotra oraz o Boże bł. dla synów
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ ojca Wilhelma, jego rodziców i braci Karola i Jana
Poniedziałek 05.02. św. Agaty, dziewicy, męczennicy, wsp.
7:00 Za ++ syna Marcina w r. śmierci, męża, rodziców, teściów
Wtorek 06.02. św. męczenników Pawła i towarzyszy, wsp.
17:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik i pokr.
Środa 07.02.
17:00 Za ++ ojca Gerharda w r. śmierci, matkę Elżbietę, dziadków z obu stron, wujków Józefa,
Teodora, Ernesta, ciocię Reginę i pokr.
Czwartek 08.02.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja, matkę Paulinę Steinert w r. ich urodzin, zaginionego ojca
Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę Steinert, Pawła Bronek, dziadków Leja, Steinert, Drzymała
Piątek 09.02.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Annę i Jana Krupka, dusze opuszczone
18:00 W pewnej int.
Sobota 10.02.
8:00 Za + matkę Zofię i ojca Stefana - zam. od s. Radosławy
14:00 Z podz. i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie
dla Teresy Leja z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków
—————–—–———–———–——–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Gertrudę w 20 r. śmierci, jej rodziców, rodzeństwo, męża Ernesta, brata,
bratanka

Niedziela 11.02. VI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża, synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę i Franciszka, bratową Marię, ++ z pokr. Kruk, Smieszkol, Obst, Klimas (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. chorych, starszych, samotnych
18:00 Do Miłosierdzia Bożego przez wst. MB Bolesnej, św. Rity, św. Peregryna o łaskę uzdrowienia

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Cienka granica…

… lina, linia. W czym? W słowach, opiniach, sądach i pochwałach ludzi. Często
Naszym zachowaniem, podjętą decyzją,
wyrażanym zdaniem kierują inni ludzie.
Mówimy lub myślimy „nawet bym to zrobił, lub nie zrobił, ale… co powiedzą,
pomyślą ludzie”. Kilka dni temu śledziliśmy akcję himalaistów pod Nanga Parbat
(8.126 m n.p.m.) Dwójka ruszyła na ratunek Polakowi i Francuzce, którzy utknęli
na wysokościach Himalajów. Na pomoc
ruszyli Adam Bielecki i Denis Urupko.
Odważną, szybką, piękną Ich akcję śledziło wiele osób. Kiedy zdołali sprowadzić Francuzkę, media, a za nimi wiele
osób okrzyknęli Ich bohaterami. Bielecki jest wielki - powtarzano. Ale, ale
gdy cofniemy się do 2013 roku pod inny szczyt, Broad Peak (8.051 m n.p.m.),
to wtedy czwórka polskich himalaistów idzie, aby go zdobyć. Dwóch schodzi
do bazy, dwóch pozostaje w górach na zawsze. Jednym z tych, którzy zeszli
jest Adam Bielecki (ten sam). Wtedy te same media i ci sami ludzie, czynią
Go winnym, że koledzy nie zeszli, że ich zostawił. Sam Bielecki mówi, że
wtedy, całą nagonkę przeżył tylko dlatego, że jest silnym facetem (a takim
jest). Zejdźmy na niziny. Ktoś, komuś wysyła sms „martwię się o Ciebie”.
Kiedy ten ktoś otrzymuje odpowiedź, nie do końca taką jak sobie wymarzył,
w następnym smsie pisze „mam cię w nosie a nawet w ...”. Mijają trzy lata
i można z wyklętego stać się bohaterem (może być odwrotnie). Mija chwila,
taka na wysłanie trzech smsów i można z serca znaleźć się w nosie, a nawet
w…(może być odwrotnie). Gdzie jest prawda? Na pewno tej prawdy nie ma
w opinii człowieka. Prawda jest w Tobie. Ważne aby „dokopać” się do swojej
prawdziwej twarzy i mieć swoje zdanie, pewność, spokój i wewnętrzną
radość, siłę w sobie. Wtedy sądy, opinie ludzi mnie nie załamią, nie nakręcą
złą energią. A tak właściwie do niczego nie będą mi potrzebne. p
Sentencja: Patryk Świątek - Najświętszy Sakrament jest pierwszym terapeutą,
psychologiem, psychiatrą. Następnym zaś jest jeden człowiek dla drugiego.
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Za mało - za dużo - ks. Jan Twardowski
Z miłością są zawsze kłopoty. Nieraz skarżą się, że kochamy kogoś albo
za mało, albo za dużo. Nigdy w sam raz. Jednak ten ktoś kochany w sam
raz chce być kochany więcej - i znowu: albo za mało, albo za dużo. Kiedyś moja znajoma ubolewała, że ją za mało kochają. Pewnego dnia opowiadała na prawo i lewa o tym, że zgubiła dwieście złotych. Jej narzeczony wyglądał obojętnie przez okno, jakby zobaczył sójkę z niebieskimi
piórami i różowym brzuszkiem (oczywiście było to na wsi). Poza tym
miała żal do matki o to, że kocha więcej jej siostrę blondynkę niż ją,
z czarnymi włosami. Spotkałem kiedyś znajomego, również niezadowolonego, ale inaczej. Zwierzał mi się, że żona za bardzo go kocha. Codziennie po sto razy pyta, jak się czuje, denerwuje się, że ma zimne nogi, gorące, czerwone ucho, że kaszle jak owca, którą ostrzyżono przez pomyłkę,
kiedy było zimno. Poza tym stale radziła mu „dla jego dobra”, żeby jadł
owoce przed obiadem, a nie po obiedzie. Stale proponuje mu wątróbkę.
Biedak tak zmęczył się tą cierpliwą, wielką miłością, że kiedy już nie
mógł wytrzymać, chciał wyskoczyć przez okno. Nawet już stanął na parapecie, ale poczuł, że bardzo zimno, i przestraszył się, że się przeziębi.
Tylko to go uratowało. Jeden z mędrców uważał, że nieszczęściem jest
być kochanym za bardzo, bo zbyt wielka miłość albo się zmęczy, albo nie
wytrzyma ciągłego napięcia. Szybko się wyczerpie. Przejdzie w obojętność albo nienawiść. Pęknie jak napięta cięciwa. Jednego tylko Boga
nigdy nie kochamy za dużo. Bo nawet jeśli kochamy za dużo - to i tak
jeszcze za mało. Dobrze jednak nie myśleć: „za mało” czy „za dużo”, ale
zastanowić się, czy „naprawdę”. Kocham pannę Agatę czy „kocham się”
w pannie Agacie i przypadkiem nie kocham więcej samego siebie.
Kocham ją, bo mnie wychwala, piecze mi placki, przyszywa guziki, przebacza, nawet gdy wstanę lewą nogą, i to za późno. Jeżeli ktoś tak kocha,
kochając samego siebie, to na pewno ukochaną kocha za mało, a siebie za
dużo. Mówią, że lekarze dzielą się na trzy kategorie:
interniści - wiedzą za dużo, ale pomagają za mało
chirurdzy - niczego nie wiedzą i szybko pomagają
i ci, którzy przeprowadzają sekcje - wiedzą za dużo, ale za późno.
Miłości trzeba się uczyć, żeby nie było za późno.
—————–—–———–———–——–—–—–———–—————
Rekolekcje parafialne będą od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu. Plan będzie przedstawiony w następnej gazetce. Módlmy się
w tej intencji i planujmy czas na rekolekcyjne spotkania. Ćwiczenia
poprowadzi ks. Adam Kondys, obecnie wykładowca Nowego Testamentu
w naszym Seminarium, studiował w Rzymie i Jerozolimie, był proboszczem w Debrzycy, a też wikarym w Kluczborku.

Dziś kolekta na cele diecezji i Seminarium. O 17:15 Nieszpory.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
W poniedziałek na Mszy św. o 7:00 błogosławieństwo chleba.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii
św.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
W piątek o 18:00 Msza św. dla młodzieży kandydatów do Bierzmowania i starszych.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Dzień chorych, w tej int. Msza św. o 10:00. Początek Adoracji przed
Wielkim Postem. Kolekta na cele remontowe parafii (malowanie kaplicy, wymianę okien).
Plan Adoracji:
11:00 - 13:00 Indywidualna, w ciszy
13:00 - 13:45 Chorzy na ciele i na duszy, samotni, przeżywający trudności
i kryzysy (prowadzi ks. Piotr, zakończenie bł. lurdzkim)
14:00 - 14:45 Rodziny (prowadzi s. Juranda, zakończenie bł. lurdzkim)
15:00 - 15:45 Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza
(prowadzi s. Macieja, zakończenie bł. lurdzim)
16:00 - 16:45 Młodzież gimnazjalna i starsza (prowadzi ks. Piotr, zakończenie
bł. lurdzkim)
17:00 - 17:45 Indywidualna, w ciszy. Zakończenie błogosławieństwem
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Anna Maniera, Barbara
Ibrom, Dorota Muszkiet, Irena Niemiec. Bóg zapłać!
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny. W zakrystii: książeczki Droga do nieba, ciekawe wydanie
Pisma św. dla dzieci i młodzieży, album +film o św. Bernadecie
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
++ Odbyły się pogrzeby śp. Helga Smieskol l. 76; Kazimierz Czempała l. 69. Wieczny
odpoczynek….++
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary. Za składane ofiary na konto i w kancelarii na rzecz remontów. Kolekta na ubezpieczenie obiektów parafii wyniosła
3.312 zł (obiekty ubezpieczono na sumę 2.350 zł.).
Parafialną stronę www. w styczniu odwiedzono 4.012 razy. Dziękujemy!
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
Sakrament pokuty przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
po Mszach św. Biblioteka czynna po Mszy św. o 10:00 w niedzielę. Modlitwy: w piątki
przed Mszą św. Różaniec za młode pokolenie, w niedzielę przed Mszą o 7:30 Różaniec w
naszych Intencjach, przed Mszą o 10:00 Godzinki ku czci NMP. W czwartek przed Mszą
św. Koronka w int. powołań z naszej parafii.
—————–—–—–——————————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Wszystkim pięknego, błogosławionego tygodnia.

