od 07.02. do 14.02. 2021 r.
Niedziela 07.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Magdalenę Kampa - zam. od sąsiadów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NSM dalsze Boże bł. opiekę, siły, zdrowie
z ok. 90 r. urodzin Róży Pałek oraz o Boże bł w rodzinach dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 Za + matkę Gertrudę Danielczok w miesiąc po śmierci
19:30 - 20:30 Adoracja
Poniedziałek 08.02.
7:00 W pewnej intencji
Wtorek 09.02.
12:30 Msza i ślub: Katarzyna Cukier i Marcin Labus
17:00 Za + Adelajdę Budnik w 1 r. śmierci, ++ ojca Leonarda i pokr.
Środa 10.02.
17:00 Za ++ męża Józefa, jego rodziców Martę i Jana, rodziców Julię i Józefa, zięcia Bernarda, szwagrów Franciszka i Jana oraz pokr.
Czwartek 11.02. NMP z Lourdes
9:00 W int. chorych, seniorów, samotnych
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + Franciszka Spałka w miesiąc po śmierci
Piątek 12.02.
16:30 Różaniec
17:00 W int. parafii i intencjach polecanych
Sobota 13.02.
8:00 Za + Krystynę Konieczko - zam. od sąsiadów
15:00 Chrzest: Hanna Weronika Dandyk
——–——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Wiktora w r. śmierci, rodziców z obu stron i pokr.
Niedziela 14.02. VI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Zofię w r. urodzin, jej męża i synów Bogusława i Jerzego, rodziców Różę
i Franciszka, bratową Marię, dziadków i krewnych
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Jana Banacha
w 4 r. śmierci, rodziców, rodzeństwo i pokr
17:00 Za ++ szwagra Romana, siostrzeńca Pawła, teściów Zofię i Stanisława, ojca Konrada,
dziadków, rodziców chrzestnych, Henrykę i Zbigniewa Machaczek, rodziców Gertrudę
i Konrada ++ z rodzin Pietruszka, Kaczmarczyk, Danielczok, Goli - zam. od rodziny
Kaczmarczyk z Niemiec
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konto: BS o. Kolonowskie
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
6 (1416) 07.02.–14.02.2021 r.

Różnie można określić swoje życie.
Każdego z nas życie ma wiele „ barw ”. Jedną z barw mego życia jest … ciągła
przeprowadzka. Życie nauczyło mnie, że trzeba mieć duszę koczownika, czyli
dystans. Dzisiaj rozstawiam namiot, jutro go zwijam, idę dalej, aż do momentu
śmierci ... wtedy zostawiam wszystko. Przeprowadzki nauczyły mnie, że przywiązywanie się do jednego miejsca nie ma sensu. Trzeba być gotowym … iść
dalej. Łatwiej zostawiać miejsca, rzeczy niż ludzi. Ale też, nie chcę, aż tak bardzo
wiązać, ze sobą ludzi. Przydałem się komuś w danym momencie jego życia.
Nasze drogi się przecięły, ale potem się rozchodzą. Ale mam nadzieję, że jeśli
znowu, tym osobom będę potrzebny, to mnie znajdą. Znaleźli wtedy, gdy nie było
internetu, to tym bardziej znajdą obecnie. Ale też szczęściarzem jest ktoś, kto ma
dom, który można nazwać przyjaźnią, która trwa. Zawsze wędrówka wiąże się
z doświadczeniem utraty, czegoś lub Kogoś. Kiedy byłem młody, miałem poczucie nieskończonych możliwości. Że nie trzeba się śpieszyć, bo zawsze ważne rzeczy, mogę zrobić później. Zamiast ważne wybierałem ciekawsze. Ale w pewnym
momencie, nie wiadomo dokładnie kiedy, przychodzi świadomość, że nie można
już tracić życia. Że pewne sytuacje i okazje się nie powtórzą. Każdy z nas ma
walizkę, w której ma poukładane sprawy bolesne, wstydliwe, nie dokonane, złe
wybory. Gdyby człowiek ciągle do takiej walizki zaglądał oszalałby. Trzeba szukać źródeł optymizmu, a nie zadręczania siebie przeszłością. Życiowy optymizm
można czerpać ze źródła, którym jest praca z ludźmi plus poczucie humoru
i uśmiech. Nie warto zaglądać do walizki z naszymi bólami, gdyż z każdej ruiny
można się wygrzebać, da się podnieść. Życie jest piękne, choć często trudne. Im
bardziej życie nas hartuje, tym trudności są zawsze takie jakie są, ale nam wydają
się łatwiejsze do przezwyciężenia. Ale życie nasze to nie tylko sprawy poważne
i filozofowanie. W życiu i jeść trzeba. Kończę tak „ni z gruszki ni z pietruszki”,
tym co bliższe ciału...posiłki robię sobie sam, zakupy też. Tak było właściwie
zawsze. Jest to szkołą życia, a też wiem ile co kosztuje… ot takie sobie niedzielne, nie niedzielne, moje, nie moje...myśli.
Sentencje: ks. A. Boniecki - Można z Golgoty uczynić sposób na życie. Jest ona
istotną częścią życia, ale nie przysłania piękna świata i człowieka. Można uczynić
się cierpiętnikiem, którego świat i ludzie nie rozumieją. Owocem cierpienia jest
zamkniecie się w sobie i często chora pobożność.
ks. M. Dziewiecki - Ciche dni to kolosalna komunikacja. Aby słyszeć wystarczą
uszy. Aby widzieć wystarczy wzrok. Aby wczuwać się i rozumieć trzeba kochać.

Nauczanie papieskie o Duchu Świętym: Kościół nieustannie wyznaje: jest w naszym stworzony świecie Duch, który jest darem nie stworzonym. Jest to Duch Ojca i Syna: tak jak Ojciec
i Syn jest On nie stworzony, nieskończony, przedwieczny, wszechmocny, Bóg i Pan. Ten
Boży Duch „napełnia okrąg ziemi”i wszystko, co stworzone, w Nim rozpoznaje źródło swej
tożsamości, w Nim znajduje swój właściwy, transcendentny wyraz. Wszystko też, co stworzone, ku Niemu się zwraca i na Niego oczekuje: Jego przyzywa samą swoją istotą. Do Niego, jako do Parakleta, do Ducha Prawdy i Miłości, zwraca się człowiek. Gdy pod wpływem
Parakleta ludzie - czy to jako osoby, czy wspólnoty - odkrywają ten Boski wymiar swego
istnienia i życia, zdolni są wyzwalać się od różnorakich determinizmów, zrodzonych nade
wszystko z materialistycznych podstaw myślenia, z praktyki i odpowiedniej metodologii.
W wielu wypadkach te czynniki społeczne, zamiast popierać rozwój i ekspansję
ducha ludzkiego, ostateczne odrywają go od całej prawdy jego bytu i życia, której strzeże
Duch Święty, a podporządkowują go „władcy tego świata.
Nauczanie papieskie o Eucharystii: Ze szczerej miłości, która wszystko czyni i znosi dla zbawienia i korzyści wszystkich, wypływa pragnienie czynu i działania. Obecny w Najświętszym Sakramencie żywy Chrystus daje niezbite dowody swej miłości ku nam i kierowany
silą Boskiej miłości, odnawia ustawicznie swoją ofiarę. Widocznym staje się przeto to,
z jakiego źródła czerpią swą moc głosiciele prawdy objawionej, skąd jest tyle różnorodnych
instytucji dobroczynnych, kształtujących u katolików wytrwałość i szczęśliwą pomyślność.
Pełny kult jaki Kościół oddaje Bogu, ma być zarówno zewnętrzny jak
i wewnętrzny. Zewnętrzny – gdyż wymaga tego natura człowieka, która składa się z duszy
i ciała. Po drugie dlatego, że z Bożego zrządzenia tak się dzieje, iż „gdy Boga poznajemy
w sposób widzialny, to wówczas przez niego bywamy pozyskiwani dla miłowania rzeczy
niewidzialnych”. Poza tym cokolwiek z ducha pochodzi, wyraża się w sposób przyrodzony
przez zmysły.
Książki: Ukazało się, drugie wydanie, książek, ks. Piotra Bekierz, z 2016 roku:
I część „Camino Różne Drogi”, II część „ Camino Nowe Drogi”. Do nabycia w zakrystii,
kancelarii, internecie, Allegro. Cena każdej części 11 zł. razem 22 zł. (koszt wysyłki 5 zł).
Można dokonać wpłaty na konto parafii z dopiskiem Camino i podać dokładny adres do
wysyłki.
Radio Doxa: W Jubileuszowym Roku Jakubowym w Radiu są nadawane audycje na temat
Camino. W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubowe”. Przez kilka niedziel
gościem audycji jest ks. Piotr. Można też tych audycji wysłuchać, w zakładce Radia Doxa:
Audycje - „Drogi Jakubowe”. W zakładce Radia Doxa: Audycje - „Z wiarą szukam” można
natomiast wysłuchać audycji z ks. Piotrem o modlitwie.
Opowiadanie: Pewnego dnia święty Franciszek, wychodząc z klasztoru, napotkał brata
Ginepro. Był on bardzo prostym, dobrym człowiekiem i święty Franciszek bardzo go
kochał. Spotkawszy go, powiedział: Bracie Ginepro, pójdź ze mną, będziemy głosić kazania poprosił. Ojcze mój, odpowiedział brat - wiesz przecież, że jestem za mało wykształcony.
Czy mogę więc przemawiać do ludzi? Święty Franciszek nalegał jednak i brat Ginepro
wreszcie się zgodził. Wędrowali przez całe miasto modląc się w ciszy za wszystkich tych,
którzy pracowali w warsztatach i ogrodach. Uśmiechali się do dzieci, szczególnie tych bardzo biednych. Zamieniali kilka słów z najstarszymi. Dotykali chorych. Pomogli pewnej kobiecie dźwigać ciężki dzban z wodą. Kiedy przemierzyli już kilkakrotnie całe miasto, święty
Franciszek powiedział: Bracie Ginepro, czas byśmy powrócili do klasztoru. A nasze kazanie?
Wygłosiliśmy je już….
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Róża11
Krystyna Swoboda
Do 22.07.
nabycia:
Gość p.
Niedzielny,
Droga do nieba, książki i obrazek z św. Józefem
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——————–—–————–—–——–—–—–——————————————
Błogosławionego Pięknego Dnia Pańskiego

