Porządek NaboŜeństw
od 14.06.2009 do 21.06.2009 r.
Niedziela 14.06. XI zwykła
7:30 Für + Teresa Ochmann
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + matkę ElŜbietę w 100 r. ur., zaginionego ojca Piotra, ich rodziców, rodzeństwo, teściów Rozalię i Pawła, ich córkę ElŜbietę, rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17:15 Nieszpory (z procesją)
18:00 Za + męŜa, ojca i dziadka Ewalda, rodziców, teściów, brata Stefana,
szwagrów Rudolfa i Józefa oraz jego syna
Poniedziałek 15.06 bł. Jolanty, zak., wsp.
18:00 Za + matkę Annę w r. śm., ojca Albina oraz ++ z pokr. (procesja)
Wtorek 16.06.
18:00 Do Op. B. i MBN Pomocy dziękując za wszystkie łaski z prośbą
o zdrowie i bł. BoŜe z ok.. uroczystości. urodzin (procesja)
Środa 17.06. św. Alberta Chmielowskiego, zak. wsp.
18:00 ……………………………………………………… (procesja)
Czwartek 18.06.
18:00 ……………………………………………………… (procesja)
Piątek 19.06. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ur.
8:30 W int. uczniów, nauczycieli i wychowawców z ok. zakończenia roku
szkolnego i katechetycznego
18:00 Za + męŜa i ojca Marka Buchacz w 2 r. śm., jego ojca Józefa, ++
dziadków Buchacz i Gałęziok, ++ z rodziny Ziaja oraz ++ z pokr.
Sobota 20.06. Niepokalanego Serca NM Panny, wsp.
8:00 Za + Ryszarda Koprek (od sąsiadów)
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
1. Do NM Panny z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe
w rodzinie
2. Do NM Panny o opiekę i bł. BoŜe w rodzinie

Niedziela 21.06. odpust parafialny ku czci Niepokalanego Serca Maryi
7:30 …………………………………………….. (Deutsch)
10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
11:00 Ku chwale Niepokalanego Serca Maryi za Ŝyjących i ++ parafian
15:00 Nieszpory maryjne
18:00 ………………………………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
24(814) 14.06.2009 – 21.06.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Z Królestwem BoŜym jest tak, jakby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię…
Kościół istnieje na ziemi i podobnie
jak instytucje ludzkie podlega prawom
wzrostu. Wzrost ten Chrystus Pan porównuje do wzrostu ziarna wrzuconego
w glebę i do wzrostu ziarnka gorczycy,
które urasta do rozmiarów duŜego krzewu.
Wzrost Kościoła w ciągu dziejów moŜe być mniej lub bardziej
intensywny. W znacznym stopniu bowiem zaleŜy teŜ od osobistego, popartego asystencją Ducha Świętego, zaangaŜowania tych,
którzy go tworzą Nie przestanie on jednak istnieć, na co liczyli
jego wrogowie, kierujący się nienawiścią do wszelkiej religii.
Mimo, Ŝe Voltaire prorokował: „Mam juŜ dość tego, aby słuchać, Ŝe dwunastu ludzi wystarczyło do załoŜenia Kościoła. Dowiodę, Ŝe jeden człowiek wystarczy, aby go zniszczyć”; mimo, Ŝe
po śmierci Piusa VI Napoleon oświadczył: „Koniec z potrójną koroną papieską”; nie tracą na mocy i aktualności słowa Chrystusa:
„A bramy piekielne go nie przemogą”
Tempo i kształt rozwoju Kościoła dzisiaj takŜe zaleŜy od kaŜdego z nas. Stąd zasadne wydają się pytania dzisiejszej niedzieli,
które liturgia kieruje w naszą stronę: Czy pozwalam kiełkować
i rosnąć ziarnu BoŜej łaski zasianemu w moim sercu w momencie
chrztu? Czy w ten sposób przyczyniam się do budowania wspólnoty Kościoła dzisiaj…?

Dnia 02 czerwca z rąk ks. Bpa Pawła Stobrawy sakrament bierzmowania przyjęli:
Sandra Beza
Kamil Czok
Maciej Dzikowski
Magdalena Grotkiewicz
Dorota Kaczmarczyk
Adam Koj
Agata Kotowicz
Tomasz Kruk
Krzysztof Makusek
Michał Niemiec
Karolina Pawlik
Klaudia Piontek
Patryk Skopek
Natalia Trusz
Daniela śyłka

Dorota Cudy
Robert Ćwikliński
Sandra Fleger
Katarzyna Jastrzembska
Mateusz Kaczmarczyk
Łukasz Konieczko
Michał Kozub
Marzena Łuczak
Patryk Motal
Patryk Palus
Dominika Pflaum
Judyta Poloczek
Mateusz Student
Marek Wałaszek

śyczymy, aby nie tylko nie zmarnowali darów Ducha Świętego,
ale rozwijając je i współpracując z łaską BoŜą stawali się coraz bardziej
dojrzałymi naśladowcami Jezusa!

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co to znaczy, Ŝe Kościół jest apostolski?
Oznacza to, iŜ jest zbudowany na solidnych fundamentach: na dwunastu apostołach Baranka (Ap 21, 14); jest niezniszczalny i nieomylnie zachowywany
w prawdzie: to sam Chrystus rządzi nim poprzez Piotra i innych apostołów, obecnych w ich następcach – czyli w papieŜu i biskupach.
Co to znaczy, Ŝe poza Kościołem nie ma zbawienia?
Zbawienie pochodzi od Chrystusa – Głowy poprzez Kościół będący jego Ciałem. Co nie oznacza oczywiście, Ŝe nie istnieją ludzie, którzy bez własnej winy nie
znają Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, a którzy mimo to szczerze szukają Boga, i będąc pod działaniem Jego łaski, starają się w swych uczynkach wypełniać
wolę Boga, objawioną im przez głos sumienia; ci mogą uzyskać zbawienie wieczne.
Jaka jest struktura Kościoła?
Z ustanowienia BoŜego są w Kościele osoby sprawujące święte urzędy
(biskupi, prezbiterzy, diakoni), nazywani przez prawo równieŜ duchownymi; pozostali wierni nazywani są świeckimi. Spośród jednych i drugich wywodzą się wierni,
którzy złoŜywszy śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości poświęcili się w sposób
szczególny Bogu, a zarazem wspierają zbawczą misję Kościoła. Nazywa się ich
zakonnikami lub zakonnicami.
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Dzisiaj XI niedzielę zwykłą. Zapraszam na naboŜeństwo o godz. 17:15.
Dziś kolekta specjalna na remont kościoła. Bóg zapłać!
Zapraszamy do udziału w obchodzie oktawy BoŜego Ciała. Zakończenie oktawy
w czwartek błogosławieństwem wianków i ziół.
W następną niedzielę obchodzimy nasz odpust parafialny ku czci Niepokalanego
Serca NM Panny. Kaznodzieją odpustowym będzie ks. prałat Jan Plichta.
Okazja do przyjęcia s. pokuty dla dzieci i młodzieŜy:
dzieci
wtorek od godz.16:00 do 18:00
młodzieŜ
środa od godz. 16 do 18:00
sobota od godz. 8:00-12:00 i od 15:00 do 18:00
Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 9:00
XXX piesza pielgrzymka na Górę św. Anny odbędzie się w dniach od 28 do 30
sierpnia. Zapraszamy do udziału. Zapisy w zakrystii.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Barbara Grobarek z Kolonowskiego i Piotr Cedzich z RoŜniątowa (zap. I) oraz Klaudia Majer z Fosowskiego i Józef Koprek z Kolonowskiego (zap. I)
Zbiórka na remont dachów - stan na 31.05.2009 r.
Liczba deklaracji: 315
Zadeklarowana kwota: 135.863,52 zł
Dokonane wpłaty: 109.253,52 zł
Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania składamy firmie MERKUR za sfinansowanie naprawy
kopiarki, firmie KOLB za wykonanie konserwacji dzwonu, p. Herbertowi Pawlik
i firmie PAHER za wykonanie nowego krzyŜa na wieŜę, BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU za dofinansowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich w wys. 500 zł.,
p. Janowi Wałaszek za wykonanie wózka do transportu nagłośnienia. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny, Łamigłówek, Stadt Gottes, Pico
i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. ElŜbiecie Sowicz
i p. Gertrudzie Bonk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Prusa: Helenę Piaskowską
i Marię Styra oraz z ul. Colonny: Krystynę Koprek i Annę Romańczuk. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

