Porządek Nabożeństw
od 01.07. do 08.07.2018 r.
Niedziela 01.07. XIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Marię i Wilibalda oraz pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Marię Maniera, ++ z rodziny Maniera, Szmatłoch, Stasiak
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę łaski i zdrowie dla Tadeusz Pajek
z ok. 50 r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Felicitas Scholz - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 02.07.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę łaski i zdrowie dla Andrzeja
Szydłowskiego z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny
Wtorek 03.07. św. Tomasza, Apostoła, święto
18:00 Za + syna Patryka Przybył w 10 r. śmierci, ++ z pokr z obu stron
Środa 04.07.
18:00 Za + męża, ojca, dziadka Herberta Gajda w 1 r. śmierci
I Czwartek 05.07.
15:00 Msza św. i Ślub Martyna Mirowska i Tomasz Mehl
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Danielę Mielczarek w1 r. śmierci
I Piątek 06.07.
7:00 W int. chorych
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ matkę Elfrydę w 2 r. śmierci, ojca Jana, męża Marcina, braci Edwarda i Franciszka
I Sobota 07.07.
8:00 Za ++ męża, ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, jego rodziców Waleskę i Franciszka,
rodziców Gertrudę i Jana, o. Krystiana, 2 braci i pokr.
12:00 Msza św. i Ślub Ines Godzik i Krzysztof Kulesza
15:00 Chrzest: Leon Józef Hosz, Kacper Sebastian Niedziela, Gabriel Eryk Jasiński.
Roczek: Nina Napierała, Tymoteusz Łukasz Kotowicz, Amelia Łucja Gawlik

—————–—–———–———–——–——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Elżbietę w 2 r. śmierci, ojca Gerharda Steinert, jego rodziców Paulinę i Józefa
Steinert, teściów Marię i Józefa Kopyto, szwagrów Józefa Teodora, Ernesta, siostrę Reginę
i pokr.
Niedziela 08.07. XIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + brata Norberta, ++ rodziców i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Stefanię i Bolesława w r. śmierci, teściów Agnieszkę i Józefa, pokr. z obu stron
i dusze w czyśćcu
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża i ojca Jana w r. urodzin, jego rodziców, siostrę Kornelię w r. urodzin, jej matkę
i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie
umarło, tylko śpi”. Wiele cierpkich słów wypowiadają rodzice i dziadkowie o dzisiejszej młodzieży.
To przecież nie do pomyślenia, żeby nie czuć
potrzeby pójścia w niedzielę do kościoła. Kto to
widział, aby tak lekceważyć piątek, nie rozumiejąc
potrzeby postu! Ile jeszcze upłynie łez zanim młodzi
zmądrzeją? Czy kiedykolwiek to nastąpi? Co się
stanie z naszym światem, gdy oni będą w naszym
wieku? Nie brakuje pesymizmu w patrzeniu na młodzież. Zmiany kulturowe tak bardzo przyspieszyły,
że to, co przez pokolenia było niezmienne, dzisiaj
wydaje się wyjęte
z lamusa, przestarzałe. „Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”, Jezus nie chce, abyśmy popadali w rozpacz. Sen to nie koniec, ale pewien etap. Ze snu można się obudzić. Czy więc
my, którzy chodzimy do kościoła i staramy się być przyjaciółmi Boga, jesteśmy
w stanie obudzić tych, którzy zasnęli? Nie! Tylko Jezus jest w stanie ożywić, to
co ospałe i zawołać z mocą: „Talitha kum!”, „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”.
Co my możemy zrobić, aby ludzie młodzi usłyszeli te słowa Chrystusa? Wołać
o Ducha Świętego. Nie tyle o pobożność, roztropność, mądrość, umiejętność,
które On przynosi, ale o Niego samego. papież Franciszek mówi do nas: „Dla
ewangelizacji konieczne jest otwarcie się po raz kolejny na perspektywę Ducha
Bożego, nie obawiając się, czego od nas zażąda i dokąd nas doprowadzi.
Powierzmy się Jemu! On nas uzdolni do przeżywania i świadczenia naszej
wiary i oświeci serca tych, których spotykamy”.
Sentencja: Marek Aureliusz - Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze
myśli.
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Opowiadanie
Fulgencjuszowi, który był dobrym ojcem i doskonałym mężem, pewnego smutnego dnia umarła młoda żona, Ogromny, palący ból wszedł w jego duszę. Nic
nie potrafiło go ukoić. Na próżno Fulgencjusz starał się znaleźć odrobinę pociechy w swych dzieciach, które patrzyły na niego z niepokojem. Ich zapłakane
oczy przywodziły na pamięć obraz ukochanej żony. Nie przypominał już sobie,
kiedy ostatni raz śpiewał w pracy. Zarówno praca, jak i chleb stały się gorzkie
i ciężkie. Pewnego wieczoru, skulony w łóżku, płakał cicho, by nie zbudzić
dzieci, gdy nagle zobaczył miłą i wzbudzającą zaufanie postać, która wzięła go
za rękę. Była to Matka Boska Bolesna. Chodź ze mną, Fulgencjuszu powiedziała, zaprowadzę cię do Rzeki Pokoju. Każdy, kto zanurzy się w jej wodach, znajdzie pociechę, której szuka. Długo wędrowali nocą. W pewnym momencie
Fulgencjusz usłyszał szum wody. Płynęła przed nim ogromna i krystalicznie
czysta rzeka. Zanurz się w rzece pokoju, zbolały pielgrzymie – zachęciła go
Najświętsza Panienka. Jej wody uciszą twój ból i twoją rozpacz. Fulgencjusz
zanurzył się. Jego ciało doznało ożywiającej i jednocześnie kojącej ulgi oraz balsamicznego pokoju, który leczył rany. Po uzdrawiającym zanurzeniu Fulgencjusz zapytał Madonnę: Skąd płynie ta cudowna woda? Tworzą ją łzy świata –
odpowiedziała Maryja, wszystkie łzy świata zbierają się w tej rzece. Łzy gorzkie: lęku, bólu, rozczarowania, porażki, złości. Ale również łzy słodkie: wylane
z miłości w chwili powrotu ukochanej osoby, po zażegnanym niebezpieczeństwie. Fulgencjusz usłyszał westchnienia i jęki wszystkich, którzy wylali te łzy,
i zrozumiał, że również jego łzy należały teraz do wspólnego płaczu, płynącego
w wodach tej rzeki. Odczuł pełną jedność z całym bólem i z całą radością świata. Działo się to w chwili, kiedy Matka Boża powiedziała mu o bólu swego
Syna. Fulgencjusz usłyszał wówczas płacz Chrystusa przed grobem Łazarza
i w Getsemani oraz płacz Maryi u stóp krzyża. Fulgencjusz nagle się obudził.
Poduszka była mokra od łez, a jego przenikało uczucie głębokiego spokoju.
Mężczyzna nie był już dzieckiem cierpienia, ale współczucia.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Ukryte tchnienie Ducha Bożego powoduje, iż duch ludzki otwiera się również
wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga. Dzięki łasce uczynkowej, która jest darem Ducha Świętego, człowiek wchodzi w „nowość życia”,
zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony jego wymiar. Równocześnie zaś
sam człowiek staje się „mieszkaniem Ducha Świętego”, „żywą świątynią Boga”.
Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią u niego swe mieszkanie. W komunii łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako
wewnętrzna „przestrzeń życiowa” człowieka, wyniesiona do nadprzyrodzonego
życia Bożego”.
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08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
Papieska Intencja Ewangelizacyjna
15.07.
Róża10
p.
Brygida
Lepka
Aby kapłani, którzy w trudzie
i samotności żyją pracą duszpasterska, czuli się wspo22.07. Róża11
p. Krystyna
magani
i pokrzepiani
przezSwoboda
przyjaźń z Bogiem i ludźmi.
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Błogosławionego tygodnia dla wypoczywających i pracujących

