Porządek Nabożeństw
od 19.08. do 26.08.2018 r.
Niedziela 19.08. XX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja w r. urodzin oraz ojca Pawła (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Jana Banach
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę,
szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i jej męża oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 20.08.
18:00 Za ++ rodziców Kazimierę i Józefa Kozacki, swatkę Grażynę Mordyńską, swatów Marię
i Tadeusza Gąsior
Wtorek 21.08. św. Piusa X, papieża, wsp.
12:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ z rodzin Niedziela, Pawusz, Obst, Szczygielski
16:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę,
łaski i zdrowie dla Hildegardy Świerc z ok. 80 r. urodzin oraz o wieczną nagrodę dla ++ męża
Joachima, synów Józefa i Rudolfa
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę,
łaski i zdrowie dla Heleny z ok. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie córki
Środa 22.08. NMP Królowej, wsp.
8:00 Za + Piotra Smieskol w miesiąc po śmierci
Czwartek 23.08.
14:00 Msza i ślub Daria Gołąb i Błażej Dobrzański
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża i ojca, rodziców z obu stron, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
Piątek 24.08. św. Bartłomieja, apostoła, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę,
łaski i zdrowie dla Franciszka Machnik z ok. 80 r. urodzin
Sobota 25.08.
8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę, łaski
i zdrowie w rodzinie córki z ok. 1 r. ślubu oraz za + ojca Jerzego
12:00 Msza i ślub Patrycja Kuźniarz i Christopf Primus
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę, łaski
i zdrowie dla Dawida Kruk z ok. 40 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 26.08. NMP Częstochowskiej
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, teściów Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra i pokr.
17:15 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kacpra z synem Piotrem, Waleskę i Franciszka z synem Reinholdem
oraz pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Drogowskazy” -Wiktor Osiatyński
Wszystko od czego się uzależniamy (praca, podróże, alkohol, używki, 3 ekrany, waga,
hazard) na początku nam służy. Pozwala lepiej się poczuć, daję odwagę, zmienia
monotonne życie. Ale potrzeba tego więcej i więcej... Nie pomoże potępianie alkoholu
i pijącego (uzależnionego). Pan Bóg stworzył wszystko. Alkohol jak wszystko ma
swoją cenę. Przez setki lat alkohol był środkiem znieczulającym ból. Ucinano nogę, to
chorego upito i to przez wiele dni. Ale … na 10 osób używających tak samo alkoholu,
dwie się uzależnią. Nie pomoże zakaz picia. Prohibicja w Ameryce zrobiła więcej zła,
sprzedaż od 13:00 w komunie również. Zakaz kusi do łamania go. Tego kto pije
oceniamy „ten zły”, ale gdy alkohol usypia nasz umysł to nikt nie czuje, że jest zły,
można stać się nawet „świnią”. Alkohol (każde uzależnienie) zaburza myślenie, osąd,
mroczy sumienie, więc można być wtedy do wielkich niegodziwości zdolnym. Alkoholik staje się dla siebie „papieżem”, i wtedy ja ustanawiam normy. Najpierw trzeba
wytrzeźwieć, potem prosić Boga o pomoc (odwrotnie może zadziałać, ale to jest cud).
Niektórzy idą do kościoła spowiedź, komunia i myślą, że Pan Bóg będzie trzeźwy za
nich. Najczęściej takie myślenie kończy się zapiciem. Wytrzeźwieć, to nie tylko kwestia przestania picia, ale to radzenie sobie z samotnością, stresem, uczuciami. Ból zęba
leczy dentysta, serce chirurg, alkoholizm terapia. Mózg alkoholika działa jak kuchenka
elektryczna, która jest ciut uszkodzona. Na niskich obrotach jeszcze działa, a na wysokich, iskrzy, syczy, wybucha. Alkoholizm nie jest też wynikiem słabej ani chorej woli,
którą trzeba wzmocnić. Jest to choroba, która sprawia, że alkoholik nie wyobraża sobie
życia bez alkoholu. Utrata kontroli picia – chory przestaje panować nad tym kiedy i ile
pije. Po wypiciu pierwszej kropli już następuje wodospad. Nie powinien więc wypić
pierwszej kropli!
Dwie są główne przyczyny alkoholizmu:
- jedna tkwi w genetyce, predyspozycja.
- druga, jeśli ktoś zacznie zbyt dużo i często używać, choćby latami, substancji która
uzależnia, no to w końcu się uzależni.
Alkoholik kiedy pije? ma problem-pije, radość-trzeba oblać, nachodzi myśl, smutek,
nie ma problemu, czyli zawsze pije. Uzależnieni mają „boga...szklanego (innego)”.
Alkoholik, nie przejmuje się opinią innych, co pomyślą, wytłumaczy sobie „ci inni to
mali ludzie, ja jestem wielki”. Nie jest ważne co inni myślą, ale co z alkoholikiem
robią. Zostawić go pod ścianą. Jeśli dziecko się upije a rodzice, niby tego nie zauważają to robią błąd. To tak jakby akceptować, iż dziecko załatwiło się na dywanie. Mówić
dziecku jakie jest ważne, o jego wartości. Nie pozwolić (rozmawiać o tym) na oglądanie kabaretów, filmów gdzie przedstawia się pijaczków, ot jako takich fajnych, śmiesznych ludzi. Trzeźwość to też dar, a im większy dar tym większa cena. Uwaga też na
kofeinę, nikotynę, cukier. One zmieniają nastrój, zwiększają poziom stresu.
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Jeśli chcesz osiągnąć szczęście i pogodę ducha, pozbądź się negatywnych myśli. Miej też przyjaciela, a przyjaciel to ktoś komu możesz prawie wszystko o sobie powiedzieć i wiesz, że nie
zostaniesz odrzucony. Przyjaciel nie chce narzucić tobie swojego świata, myślenia. Nie potępia
i nie ocenia. Nie ma na wszystko recepty. Słucha i rozumie. Dobrze jeśli sam z sobą nie ma
problemów. Trzeźwy alkoholik jest najlepszym terapeutą dla innych. Wiele dobra czynią osoby,
które przestały pić, grać, oglądać itp. Pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu jest spotkać taką
osobę, otworzyć się przed nią, porozmawiać. Rozmawiać może człowiek sam uzależniony, ale
też osoba współuzależniona.
Sentencja: Bacz na dzień dzisiejszy, gdyż na nim polega życie, zawiera się w nim istota życia
samego życia, realność i prawda istnienia, błogosławieństwo wzrostu, moc działania, blask siły.
Wczoraj bowiem jest jeno snem, jutro zaś to jedynie wizja, lecz każde dobrze przeżyte dzisiaj
sny wczorajsze przesyca szczęściem, a w jutrzejsze wizje tchnie nadzieję. Patrz przeto na
dzisiejszy dzień, patrz uważnie.
ks. Marcin Marsolek
Abstynencja to cnota powściągliwości, opanowania własnych zmysłów, popędów, umiejętność
kierowania swoim życiem i wzięcia za nie odpowiedzialność. Niepodległość nie jest możliwa
bez wolności wewnętrznej, mamy wolność zewnętrzną, ale wewnętrzna jest naszym ciągłym
zadaniem. Wolność wewnętrzna to być zdolnym do dobrych czynów, do dzielenia się swoimi
talentami, dobrami, to być wrażliwym na los innych ludzi. Wolność wewnętrzna to praca nad
tym, aby być porządnym człowiekiem, obywatelem, zaangażowanym chrześcijaninem. Dobrowolna abstynencja ma być darem dla ojczyzny, dla innych ludzi, aby ją chronić przed nadużywaniem alkoholu, chorobą alkoholową, zniewoleniem, upadkiem kultury. W naszym kraju
przybywa ludzi którzy piją alkohol w sposób ryzykowny, szkodliwy. Sięganie po alkohol
w wolnym czasie, przy tzw. grillu czy na plaży, często kończy się upiciem. Młodzi Polacy piją
odurzająco, kiedy sięgają po alkohol, to szukają silnych wrażeń, alkohol musi uderzyć do głowy, często się przechwalają jak to dali „czadu” na imprezie. Po takiej zabawie nie pamiętają jak
ich spożywanie alkoholu się zakończyło, jedynym wrażeniem, które pozostaje po spotkaniu
z znajomymi to jest kac, silny ból głowy, wymioty, brak pamięci. Zniszczone zdrowie, czasem
wypadek samochodowy , kłótnie w rodzinie lub inne nieszczęścia, to pozostałość po konsumpcji alkoholu. Wystarczy pójść na zbiorniki wodne, gdzie ludzie plażują i zobaczyć ile tam jest
ludzi spożywających i nadużywających alkohol, po ich pobycie pozostają tony śmieci, dewastacja środowiska. Upadek naszej kultury, obyczajowości, brak samokontroli, opanowania,
powściągliwości, możemy zobaczyć nie tylko na plażach, ale też w polityce, na naszych
drogach, gdzie panuje agresja za kierownicą. Wszyscy potrzebujemy trzeźwego stylu życia,
a on jest możliwy tylko wtedy kiedy mamy zdrowy umysł i zdrowe sumienie. Czy zauważyliście, że coraz więcej ludzi nie może się oderwać od telefonu, nawet jadąc na rowerze czy prowadząc samochód, młodzi ludzie spotykając się ze sobą, już nie rozmawiają, każda osoba jest
wpatrzona w swojego komórkowego przyjaciela, którego nie odstępuje ani na chwilę. Czy
potrafimy spokojnie na kilka godzin odłożyć „ekrany”, wrócić do ludzi, do Boga. Ile toksycznego pokarmu spożywają nasze dzieci, młodzież, dorośli, płynącego z mediów ?. To bardzo często
pokarm zatruty, pornografią, przemocą, agresją, hejtem, ten pokarm nas demoralizuje, osłabia,
prowadzi do upadku naszej kultury, odbiera nam wolność. Młody człowiek zamknięty w wirtualnej przestrzeni, traci swoją wolność, wrażliwość, rozsądek. Kilku godzinne granie polegające
na walce, na niszczeniu, na używaniu siły i dominowaniu, musi zmienić wrażliwość gracza,
wyzwolić zachowania agresywne, wzmocnić przeżywanie złości. Gracz nie staje się miłym
sympatycznym, wrażliwym i oddanym rodzinie. 100 dni abstynencji to 100 dni pracy nad naszą
wolnością wewnętrzną, nad naszą kulturą bycia, nad naszym sumieniem, nad naszą rozumnością, odpowiedzialnością za słowa i czyny. 100 dni abstynencji to okazja do nawrócenia, do
dojrzałości. Ty możesz stać się nowym człowiekiem wolnym od używek, od głupoty i bezmyślności. Ty możesz przez twoją abstynencję od alkoholu, innych używek, od ekranów, zacząć
tworzyć nową kulturę ludzi wolnych i odpowiedzialnych za swój dom, którym jest nasza ojczyzna.
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++
Odbył się pogrzeb śp. Lidii Numan l. 89. Wieczny odpoczynek…++
* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
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u ks. Piotra.

