Porządek Nabożeństw
od 04.03. do 11.03.2018 r.
Niedziela 04.03. III Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Emgardę, braci Georga,
Waltra, Helmuta, szwagrów Ernesta, Józefa, bratową i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Piotra, siostry Marię, Emilię, Helenę, braci Franciszka, Rufina,
Stefana, Józefa, Alojza, 4 bratowe, 3 szwagrów
17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne
18:00 Za ++ męża i ojca Waldemara w 19 r. śmierci, ojca Eryka, teścia, dziadków Mariannę
i Józefa
Poniedziałek 05.03.
7:00 Za + s. karmelitankę Cecylianę
Wtorek 06.03.
17:00 Za ++ teścia Reinholda w 10 r. śmierci, jego żonę Elżbietę, rodziców Gertrudę i Franciszka, dziadków z obu stron i pokr.
Środa 07.03.
17:00 Za ++ matkę Elżbietę z ok. urodzin, ojca Pawła, teściów Irmgard i Jana, męża Piotra,
dziadków i ++ z całej rodziny
Czwartek 08.03.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża Piotra w 18 r. śmierci, rodziców Franciszka i Józefę
Piątek 09.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga Krzyżowa i wypominki
18:00 Za + Urszulę Wałaszek w 1 r. śmierci
Sobota 10.03.
8:00 Za + Ryszard Bednorz - zam. od sąsiadów
—————–—–———–——————————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Joannę w 5 r. śmierci, jej rodziców i rodzeństwo
Niedziela 11.03. IV Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja,
brata Ernesta, szwagra, dziadków, ciocie, ++ z całego pokr. i dusze w czyśćcu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Piotra i Paulinę Machnik, męża i ojca Leonarda, jego rodziców Stanisława i Teodozję, dziadków z obu stron, szwagra Józefa Rossa i pokr.
17:00 Gorzkie żale i kazanie Pasyjne
18:00 O radość wieczną dla ++ Łucji, Teodora, Piotra

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

09(1262) 04.03. – 11.03.2018

Refleksja

Wielu ludzi, nawet chodzących do Kościoła, postępuje dziś, jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Wśród
rekolekcjonistów krąży powiedzenie: „Łaska buduje
na naturze: najedzonej i wyspanej”. Te słowa stają się
napomnieniem dla tych, którzy podejmując praktyki
pokutne stają się bardziej drażliwi i może najlepiej
omijać ich wtedy wielkim łukiem. Jeśli post utrudnia
miłość, to co to za post? Czy naprawdę chrześcijański? Jeśli w imię czynu miłości, który udało mi się
uczynić poniżam, bliźniego, bo ma inne zdanie niż ja,
to co to za czyn miłości? Budowanie na naturze najedzonej i wyspanej wiąże się jednak z jeszcze jedną,
może o wiele silniejszą pokusą. Może prowadzić do niebezpiecznego stąpania po granicy wątpliwości, czy już przestałem pościć, czy jeszcze się
w granicy postu mieszczę. Przecież wszystko jest dla ludzi i nie bądźmy od
siebie zbyt wymagający. W ten sposób przeżywanie piątków i Wielkiego
Postu może sprowadzić się do zachowywania pewnego minimum na zasadzie „coś tam zrobiłem, z czegoś zrezygnowałem”. Warto w dni postne
zastanawiać się czy myślę o cierpiącym Jezusie i o tym, co mi jeszcze przeszkadza w przyjęciu Bożej miłości. A może przez pół dnia układam sobie
w głowie menu obiadu, albo smacznej kolacji – wprawdzie z pominięciem
zakazanego mięsa, ale jednak na tyle smakowitej, że już na samą myśl
odczuwam przyjemność. A później przy obiedzie, kolacji, bez mięsa, prowokuję kłótnię, lub nie rozmawiam. Post jest dla ludzi, których Bogiem jest
Chrystus. Brzuch jeszcze nikogo nie zbawił.
Sentencja: Władysław Tatarkiewicz - Każda decyzja jest wyrzeczeniem się
tego, co nie zostało wybrane.

09/2018

Nauki przedmałżeńskie
Pierwsze spotkanie jest w salce przy parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz.
15:00, następne w salce przy parafii św. Rodziny o godz. 14:00. Terminy:
I tura: 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego
II tura: 9 i 10 oraz 16 i 17 czerwca
III tura: 6 i 7 oraz 13 i 14 października
—————–—–———–———–——–—–—–————–—————
- Rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnionych Winów,
22,23,24.03. o godz. 18:00
- Spotkanie dla młodzieży gimnazjum „Ładowarka” na Górze św. Anny
16 - 18.03.
- W sobotę 17.03. w Sali OSP Benefis Joachima Gruszki (szczegóły na plakatach i w BiCK)
- W piątek 23.03. Ekstremalna Droga Krzyżowa z Zawadzkiego do Jemielnicy (41 km.)
—————–—–———–———–——–—–—–————–—————
Jest planowana zbiórka złomu w dniu 14 kwietnia. Dlatego prośba o pozostawienie złomu u siebie, nie oddawanie i podanie informacji, ustnie lub na
kartce z nazwiskiem i adresem.
—————–—–———–———–——–—–—–————–—————
Opowiadanie
Pana Romualda strasznie bolały nogi, zwłaszcza kolana, poszedł więc do
lekarza. To reumatyzm - powiedział lekarz - zapiszę panu kota. Przepraszam, nie dosłyszałem. - Zapiszę panu kota! - zaczął mówić głośniej. Będzie go pan jak najczęściej kładł na kolana, a nawet z nim spał w jednym
łóżku. Czy nie ma na to jakichś leków? Są - wykrzywił wargi - ale nieskuteczne. A kota kupi pan w aptece przy rynku. Pan Romuald nigdy nie marzył
o posiadaniu kota, ale też bardzo chciał pozbyć się bólów w nogach, skierował więc swoje kroki w stronę apteki. Aptekarka spojrzała na receptę.- Chce
pan kotkę czy kocurka? Wszystko jedno. Po chwili opuścił aptekę z kotką
w torbie. Z kotką bardzo szybko się zaprzyjaźnił. Giza - tak ją nazwał - chętnie spoczywała na jego kolanach, nie odstępowała go też podczas snu. Dlatego już po miesiącu poczuł się lepiej, a po pół roku był całkiem zdrów.
Uznawszy, że powinien opowiedzieć o tym doktorowi, odwiedził go pewnego dnia.- Bardzo się cieszę, że bóle minęły - powiedział doktor. Teraz już
kot nie jest panu potrzebny. Może go pan odnieść do apteki. Teraz to Pan
przesadził. To nie przedmiot do przestawiania!- Z tego co pamiętam, to nie
był pan zachwycony propozycją kuracji.
Czasem w życiu drogocenne skarby dostajemy w najmniej oczekiwany sposób.

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. Gorzkie żale i kazanie
pasyjne o 17:00.
———–—–———–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza szkolna. O 18:00 na plebanii spotkanie
rodziców kandydatów do I Komunii św.
———–—–———–———–——–—–———–—————
W piątek o 18:45 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania (3 klasa).
———–—–———–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
———–—–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej:
Jolanta Abramczuk, Katarzyna Dłubis, Zuzanna Koprek, Sylwia
Szampera. Bóg zapłać!
———–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na kwiaty do Bożego Grobu i dekorację świątyni na cały rok.
———–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny.
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
———–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każde dobro, modlitwy, wykonane prace, ofiary.
Za ofiarę złożoną na budowę szkoły w Burundi - 5.576 zł. i 50 €.
Rodzicom dzieci I komunijnych za dar dla parafii, 1.600 zł. na
wymianę jednego okna w salce.
———–—–———–———–——–—–———–—————
++ Odbyły się pogrzeby: śp. Rudolf Dombek l.81; śp. Mariola
Lipok l. 56. Wieczny odpoczynek ++.
———–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
———–—–———–———–——–—–———–—————
W miesiącu lutym stronę parafii www. odwiedzono 3.574 razy.
Post, Modlitwa, Jałmużna

