Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 21.10. do 28.10.2018 r.
Niedziela 21.10. XXIX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johana, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, Helmuta, szwagrów Ernesta i Józefa, brata i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Mariolę z ok. urodzin
17:15 Różaniec
18:00 Za ++ z rodzin Garbis i Koźlik
Poniedziałek 22.10. św. Jana Pawła II, wsp.
17:30 Różaniec
18:00 1. Za ++ Ernesta i Łucję, Ludwika i Wandę, bratanka i dziadków
2. Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dobro z prośbą za wst. MB Różańcowej
o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Krystyny z ok. 85 r. urodzin, o Boże bł. i zdrowie w rodzinach dzieci
oraz za + córkę Elżbietę
Wtorek 23.10.
17:30 Różaniec
18:00 Za ++ rodziców Pawła i Paulinę, teściów, męża, rodzeństwo i ++ z rodziny
Środa 24.10.
17:00 Za ++ ojca Tadeusza w r. śmierci, matkę Franciszkę, teściów Marię i Franciszka, ++ z rodzin Osiński,
Swoboda, Krupka
17:30 Różaniec
Czwartek 25.10.
12:00 Msza św. i ślub Patrycja Garcorz i Krzysztof Szydłowski
17:15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dobro z prośbą za wst. MB Różańcowej
o dalsze bł. opiekę, zdrowie w rodzinie Anny i Grzegorza z ok. r. ślubu
Piątek 26.10.
17:30 Różaniec
18:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę,
zdrowie w rodzinie i rodzinie syna
Sobota 27.10.
8:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dobro z prośbą za wst. MB Różańcowej
i św. Rity o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla męża oraz o boże bł. w rodzinach synów
12:00 Do Bożej Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski i dobro z prośbą za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Heleny i Rudolfa Krupka z ok. 50 r. ślubu
————–———–——–—–———–—————
17:30 Różaniec
18:00 ………………………
Niedziela 28.10. Kiermasz
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Lydie w 2 r. śmierci i Konrada w 32 r. śmierci Bekierz (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za żyjących i ++ parafian
17:15 Różaniec
18:00 …………………………….

www.parafia-kolonowskie.pl
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Różaniec
Pierwszy raz większości z nas dane było się z nim spotkać bardzo wcześnie i pewnie tego
nie zapamiętaliśmy? Mieliśmy wtedy dokładnie pierwsze urodziny. Rodzice zorganizowali
małe przyjęcie, był torcik z jedną zapaloną świeczką, którą pomogła zdmuchnąć nam nasza
mama, a później na stole wylądowały drobiazgi i poukładali je w zasięgu naszej małej rączki
czekając na wybór, rodzaj przepowiedni naszej przyszłości. Wtedy, obok kieliszka, książki
i banknotu wylądował sznur kolorowych paciorków zakończonych małym krzyżykiem. To
było nasze pierwsze spotkanie z różańcem. Kolejne przypadło na dzień naszej Pierwszej
komunii, gdy w obowiązkowym wyposażeniu on także się znalazł obok zapalonej świecy
i książeczki, modlitewnika zapisanego najróżniejszymi litaniami i tekstami bogobojnych
pieśni. Tak uzbrojeni, dumnie kroczyliśmy główną nawą świątyni, by zająć przydzielone
nam miejsce w odświętnie udekorowanej kościelnej ławie. Później był jeszcze październik
tamtego roku, gdy katechetka pilnowała naszej obecności na nabożeństwach odprawianych
przed wieczorną mszą. Dla większości z nas był to ostatni miesiąc bliskich spotkań z tym
kolorowym narzędziem modlitwy i ten pierwszokomunijny „rekwizyt” podzielił los pozostałych pamiątek i wylądował gdzieś głęboko w szufladzie. Ale to nie koniec naszych spotkań
z modlitewnymi paciorkami, bo kiedyś i na nas przyjdzie ostatnia chwila i wtedy nasi bliscy,
może po długich poszukiwaniach wygrzebią z zapomnianych błyskotek różaniec i splotą nim
nasze dłonie spoczywające na martwym ciele. Wśród pamiątek muzeum w Oświęcimiu,
gdzie przechowuje się relikwie pozostałe po tych, którym ludzkie okrucieństwo zgotowało
piekło, w oszklonej gablocie znajduje się różaniec zrobiony przez jednego z więźniów tej
kaźni. Na szarą nitkę, pewnie wyciągniętą z obozowego pasiaka, zostały nawleczone małe
kuleczki zrobione z obozowego chleba. Jak wielką potrzebę nadziei musiał mieć w sobie
twórca tego modlitewnego „pomocnika”, że z głodowych porcji chleba odkładał drobne
cząsteczki, aby z nich zrobić sznur modlitewnych koralików? Trochę zawstydził mnie ten
widok, bo choć w moim kleryckim i kapłańskim życiu zwyczajowo „zaliczałem” tę modlitwę, ale dopiero po tym obozowym doświadczeniu, zrozumiałem jak wielką on może mieć
moc. Różaniec zrobiony z okruchów chleba, dawał tamtemu człowiekowi, będącemu na
samym dnie piekła ludzkiej nienawiści, nadzieję i pewnie pozwolił mu przeżyć najtrudniejsze chwile. Wielu kierowców w swoich warczących maszynach zawiesza na przednim
lusterku różaniec. Pewnie wielu traktuje go jako rodzaj jakiegoś totemu. Ale takie zabezpieczenie wynika jednak z wiary, że ten może kiedyś omodlony splot koralików, będzie strzegł
ich bezpiecznej jazdy i dobrze! Różaniec to taka szczególna modlitwa, którą można praktykować wszędzie i choć Kościół szczególnie poleca ją w październikowych nabożeństwach,
to w naszej codzienności mamy wiele takich chwil, gdy możemy nią przywracać sobie nadzieję. Popołudniowy spacer, droga, którą codziennie przemierzamy do pracy, oczekiwanie
w urzędzie na załatwienie gnębiącej nas sprawy i wiele innych chwil, które można wypełnić
tą modlitwą zawierzenia. Oczywiście nie musimy w jej trakcie przesuwać w ręku kolorowych paciorków. Wystarcza nam dziesięć palców u naszych rąk.
Sentencja: Odmawiajmy Różaniec!!!

42/2018

Opowiadanie
Pewien Beduin, który żył na Pustyni Synajskiej, po kilku latach spędzonych
w wąskiej górskiej dolinie postanowił przenieść się na niziny. Rozebrał
namiot, zapakował starannie całe swoje mienie i załadował je na wiernego
wielbłąda. Maszty, paliki, płótna, posłanie, stoliki, sprzęty, ubrania…
wszystko zostało ułożone i dokładnie przywiązane do garbów biednego
i cierpliwego zwierzęcia. Mężczyzna, zanim wyruszył w drogę, dokładnie
przyjrzał się miejscu, w którym wcześniej stał namiot, aby upewnić się, że
niczego nie przeoczył. Wśród kamieni i piasku zauważył piękne niebieskie
pióro, które otrzymał przed laty. Muszę je zabrać, stwierdził. Położył pióro
na bagażach umieszczonych na wielbłądzie. Gdy tylko znalazło się ono na
stosie tobołków, wielbłąd osunął się martwy na ziemię. Beduin wykrzyknął
ze złością: Co za nic niewarty wielbłąd! Padł pod ciężarem jednego pióra!
Nam także zdarza się zachowywać jak ten Beduin. Gdy ktoś przejawia niezadowolenie, dziwimy się: „Z byle powodu…”. Zapomnieliśmy jednak o wielu
ciężarach i przykrościach, jakie ta osoba znosiła od miesięcy, a może od lat.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać - w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci - w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie
różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu
duchowemu i religijnemu”.
„W Duchu Świętym Bóg Trójjedyny udziela się człowiekowi od początku poprzez swój „obraz i podobieństwo”. Pod działaniem zaś tego
samego Ducha człowiek, a przez człowieka świat stworzony, odkupiony przez Chrystusa przybliża się do swoich ostatecznych przeznaczeń
w Bogu. Tego właśnie przybliżania się dwóch biegunów stworzenia
i odkupienia - Boga i człowieka - Kościół jest „sakramentem, czyli znakiem i narzędziem”. Kościół pracuje nad przywróceniem i umocnieniem jedności u samych korzeni rodzaju ludzkiego: w komunii, jaką
człowiek ma z Bogiem, swoim Stwórcy, Panem i Odkupicielem”.
*************************************************
W okresie zimowym od niedzieli 11.11. Msza św. wieczorna w niedzielę
będzie o godzinie 17:00. Nabożeństwo o godzinie 16:30.
Od czwartku 08.11. wieczorna Msza św. w tygodniu będzie o 17:00.
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* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00.
przyjść. Za porządkowe prace na cmentarzu. Za obecność na Różańcu.
* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne
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01.07. Róża 8 p. Bożego
Gizela Zajonc
błogosławieństwa
i zdrowia. Szczęść Boże!
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
15.07. Róża10
Brygida Lepka
Dziękuję
bardzo p.wszystkim,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli
22.07.
Róża11
p.
Krystyna
Swoboda na plebanii i w salce. Bóg zapłać!
w jesiennych spotkaniach
i rozmowach
29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann
Zapraszamy:
sobota 10.11. na spotkanie z św. Marcinem.
Piątek 16.11. „Droga 4+4=14 km.”.

