Porządek Nabożeństw
od 29.07. do 05.08.2018 r.
Niedziela 29.07. XVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Marcina w rocznicę śmierci, syna Andrzeja, rodziców Annę i Jana, brata
Huberta, wnuka Mateusza, teścia Jana, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do MBNP i Anioła Stróża z prośbą o Boże bł. opiekę i zdrowie dla wnuczki Larissy
z ok. urodzin
17:00 Nabożeństwo i bł. pojazdów
18:00 Za ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Młodkowski, Michalak, Onufrowicz, Ratecki
Poniedziałek 30.07.
8:00 Za ++ męża Gerharda, jego rodziców, rodzeństwo oraz rodziców Pawła i Gertrudę Krupok
++ z pokr. rodziców i rodzeństwo
Wtorek 31.07. św. Ignacego z Loyoli, wsp.
18:00 Za ++ męża Jana Banach, rodziców Rozalię i Stanisława, Wiktorię i Józefa, 2 siostry, 3 braci,
3 szwagrów, bratanka Stanisława i pokr.
Środa 01.08.
18:00 Za ++ męża Gerharda, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów, Annę i Jana, szwagrów,
szwagierki, ciocie, wujków i ++ z całego pokr.
I Czwartek 02.08.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. NSM opiekę, łaski zdrowie dla
Marii i Józefa z ok. urodzin
I Piątek 03.08.
7:00 W int. chorych, seniorów, samotnych (j. niemiecki)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża Alfreda w r. śmierci, rodziców, teściów i pokr.
I Sobota 04.08.
8:00 Za ++ matkę Gertrudę Bonk w 2 r. śmierci, ojca Franciszka, pokr. z obu stron
15:00 Chrzest: Biniecki Johanna Elisa, Roczki: Hanna Anita Suchecka, Hanna Magdalena Lamich

————–———–——–—–———–—————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę, łaski zdrowie
z ok. 20 r. ślubu o Boże bł. dla całej rodziny
Niedziela 05.08. XVIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johanę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,
Helmuta, bratową, szwagrów Ernesta, Józefa oraz pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. wst. MBNP opiekę, łaski zdrowie dla
Marka i Anny z ok. 15 r. ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Desiderata
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki
pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe nie
wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też
tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają
swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi możesz
stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą
lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością
w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność
w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest
oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie
życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie
zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej
oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata
niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by
w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami
wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Jesteś dzieckiem
wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to
dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. Tak
więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz i czymkolwiek się zajmujesz
i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj
pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.
Sentencja: Boże, użycz mi pogody ducha, Abym godził się z tym, czego nie mogę
zmienić, Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmieni, I mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego.
Żyjąc w teraźniejszości, Ciesząc się bieżącą chwilą, Przyjmując przeciwności jako
drogę do pokoju, Biorąc ten grzeszny świat takim, jaki jest - jak to czynił Jezus,
A nie takim, jaki chciałbym mieć, Ufając, że On uczyni wszystko dobrym, jeżeli
poddam się Jego woli. I że mogę być szczęśliwy, w pewnym stopniu już w tym
życiu, A w pełni razem z Nim w wieczności.

30/2018

Opowiadanie
Pewna dziewczynka żyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim
tatusiem. Jednak z powodu straszliwej zemsty złych ludzi została porwana.
Pojawili się oni pewnego dnia, ubrani w długie płaszcze, na drodze prowadzącej do szkoły i uprowadzili dziecko. Gnając co sił na swoich czarnych
koniach, gdy byli już bardzo daleko od wioski, skręcili na drogę prowadzącą w stronę lasu. Był on ciemny i ciernisty, pochłaniał coraz bardziej zagubionych ludzi. Zależało im bardzo, aby móc ją tam zgubić. Dziewczynka
płakała ze strachu. Powtarzała, a właściwie wykrzykiwała na cały głos nauczone przez mamę modlitwy: «Zdrowaś Maryja, łaski pełna...». Dotarli
wreszcie do miejsca, w którym las był już tak gęsty, że prawie niemożliwy
do przejścia. Tam właśnie porzucili dziewczynkę. Przytulona do wielkiego
drzewa, zanosiła się płaczem, ale kontynuowała swoje modlitwy:
«Zdrowaś Maryja, łaski pełna...». Kiedy tak płakała, nagle, niedaleko jej
nóg, wyrosła wyjątkowej piękności róża, o płatkach tak delikatnych, jak
pieszczota. Trochę dalej od niej, również w bardzo widocznym miejscu,
pomiędzy trawą a liśćmi, rosła jeszcze jedna, a za nią jeszcze jedna i jeszcze jedna... Wszystkie razem tworzyły ścieżynkę, która prowadziła przez
las. Dziewczynka zaczęła poruszać się od jednej róży do drugiej, najpierw
bardzo powoli, a następnie coraz szybciej i szybciej. Nie minęło wiele
czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie czekała na nią mama i tata.
Oni również zauważyli ścieżkę wyznaczaną im przez róże i podążyli na jej
poszukiwanie. W tej drodze pomagało im również nieustanne odmawianie
«Zdrowaś Maryja». To właśnie one, wszystkie wypowiadane «Zdrowaś
Maryja», przemieniały się w ścieżkę róż, które znów doprowadziły ich do
siebie.
Również nasze «Zdrowaś Maryja» stają się jak ścieżka, która prowadzi nas
przez zawiłe drogi tego świata. Jedynie one mogą nas pewnie doprowadzić
aż do ramion naszego niebieskiego Ojca.
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Jego miłosierdzie wyraża się w bliskości, czułości i wsparciu, które wielu
braci i sióstr może zaoferować, kiedy przychodzą dni smutku i nieszczęścia. Wszyscy potrzebujemy pocieszenia, ponieważ nikt nie jest wolny od
cierpienia, bólu i niezrozumienia”. Każda śmierć parafianina to okoliczność, w której możemy okazać współczucie przez modlitwę, słowo wsparcia i udział w pogrzebie. Niech nikt nie zostaje sam z ciężarem straty
i żałoby.
Na wesoło
Mąż z żoną jedzą obiad. Mąż mówi: Te grzybki są wyśmienite! Skąd wzięłaś na nie przepis? - Z jakiejś powieści kryminalnej.
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Błogosławionego tygodnia dla wypoczywających i pracujących

