Porządek NaboŜeństw
od 01.05. do 08.05.2011 r.
Niedziela II Wielkanocy (Miłosierdzia BoŜego) 01.05.
7:30
Für + Vater Wilhelm zum Todestag, + Mutter Gertruda, Eltern Teofil u. Karolina,
Brüder Paweł u. Józef, Schwester Anna, Schwager Józef u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Przez wst. bł. Jana Pawła II w int. dzieci I komunijnych oraz ich rodzin
15:00
NaboŜeństwo maryjne z udziałem dzieci I komunijnych
18:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i opiekę BoŜą w int.
p. Elfrydy z ok. 85 r. ur.
Poniedziałek 02.05. św. Wojciecha, bpa i m., głównego patrona Polski, ur.
11:00
Msza św. ślubna Agnieszki Nowickiej i Damiana Czok
17:30
NaboŜeństwo majowe
18:00
Za + matkę Irenę Spałek w m-c po śm.
Wtorek 03.05 NM Panny, Królowej Polski, ur.
9:00
Za + Gertrudę Krupok, Teresę Solloch w I r. śm. oraz ++ z rodzin Krupok, Solloch
i Kampała
17:30
NaboŜeństwo majowe
Środa 04.05. św. Floriana, m., wsp.
17:00
Za + męŜa, ojca i dziadka Grzegorza Kupke z ok. ur. oraz za ++ rodziców, dziadków
i ++ z pokr. z obu stron (Msza św. szkolna)
17:45
NaboŜeństwo majowe
Czwartek 05.05. I miesiąca
17:00
Godzina Święta i naboŜeństwo majowe
18:00
Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji papieŜa Jana Pawła II
Piątek 06.05. śś. Filipa i Jakuba, ap., św.
7:00
Für alle Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
17:00
RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy i naboŜeństwo majowe
18:00
Za + matkę Helenę, ojca Konstantego w r. ich śm., matkę Marię, ojca Bolesława, ++
dziadków z obu stron oraz ++ z pokr.
Sobota 07.05. I miesiąca
8:00
Za + Mateusza Ploch w I r. śm.

17:00
18:00

NaboŜeństwo wynagradzające I sobót miesiąca
Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę BoŜą i zdrowie dla p. Marii z ok. 50 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinie i w rodzinach dzieci

Niedziela III Wielkanocy 08.05.
7:30
Für + Für + Onkel Wincenty, seine Ehefrau Wanda, u. ++ Eltern Maria u. Walenty
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
W intencji dzieci obchodzących I rocznicę komunii św. oraz ich rodzin
17:15
NaboŜeństwo maryjne
18:00
…………………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Beatyfikacja czy kanonizacja jest oficjalnym stwierdzeniem świętości danego kandydata na ołtarze, potwierdzeniem heroiczności
cnót. U Ojca Świętego tych cnót nadzwyczajnych, choć spełnianych w sposób zwyczajny,
było bardzo wiele. MoŜna powiedzieć, Ŝe Jan
Paweł II był człowiekiem modlitwy. Cały jego
dzień był przeplatany modlitwą, adoracją, czytaniem duchowym, modlił się kaŜdym obowiązkiem i kaŜdym zajęciem. Idąc na audiencję
modlił się za ludzi, których miał spotkać. To
była jego duchowość, stałe zjednoczenie z Panem Bogiem. Był teŜ człowiekiem niezwykle
pracowitym. Nade wszystko był jednak człowiekiem miłości - miłości Boga, z której płynęła miłość bliźniego, płynęło poszanowanie drugiego człowieka, w którym widział obraz Boga.
I kaŜda z tych cnót nadaje się do tego, aby być przykładem,
wzorem. Pójść śladami świętości według wzoru wskazanego przez
Jana Pawła II, znaczy być otwartym na Boga i na bliźniego, jak on
był otwarty. Iść do drugiego człowieka bez lęku i bez obawy. Ukazywać mu wielkość miłości Boga, która jest przebaczeniem, podaniem ręki nawet zamachowcy na jego Ŝycie. Jan Paweł II jest wzorem człowieka, który odpowiada na wezwanie Pana Boga i odwaŜnie podąŜa za tym wezwaniem. On zrozumiał, Ŝe jego powołaniem
jest być pasterzem i starał się wypełnić oczekiwania płynące z jego
powołania i spełnić to, czego Pan Bóg od niego Ŝąda.

18/2011

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się
do prawdy, solidarności i godności kaŜdej osoby
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii
i wzrastać w jedności

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę II Zmartwychwstania Pańskiego, Niedzielę Miłosierdzia BoŜego Niedzielę beatyfikacji papieŜa Jana Pawła II, a w naszej Wspólnocie Parafialnej ur. I komunii św.
Zapraszam na naboŜeństwo majowe z udziałem dzieci I komunijnych o godz. 15:00.

W maju nast. RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
01.05 2011 RóŜa 3
p. Inga Muc
08.05.2011 RóŜa 4
.p. Hildegarda Czupała
15.05.2011 RóŜa 5
p. Elfryda Fleger
22.05.2011 RóŜa 6
p. Maria baron
29.05.2011 RóŜa 7
p. Hildegarda Klabisch

Zapraszamy na naboŜeństwa majowe i na Msze św. w ciągu Białego Tygodnia

Kolekty i zbiórki: BoŜy Grób 2500 zł. i 1,80 €; KUL 581 zł. i 2,40€.
Siostry Karmelitanki 2.583,66 zł i 62,50€. Bóg zapłać!

W czwartek zapraszamy na Godzinę Świętą o godz. 17.00.
Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8.00 (z wyjątkiem ul. Haraszowskie i Pluderskiej - sobota od godz. 9.00)
W sobotę o godz. 17.00 naboŜeństwo I sobót. Zapraszamy!

Niesforny PapieŜ
Jak wiadomo podczas wizyty w 1999 roku w Polsce Jan Paweł II zachorował
i z tego powodu odwołano jego wizytę w Gliwicach. Ojciec Święty nie dopuścił jednak do tego, aby to śląskie miasto było jedynym miejscem na trasie jego
pielgrzymki, którego nie odwiedził. Niespodziewanie w ostatnim dniu wizyty,
17 czerwca, przybył do Gliwic, a zebranemu pół milionowi wiernych dziękował za "świętą cierpliwość dla PapieŜa". Posługując się gwarą śląską, Jan Paweł II tak oto dialogował z tłumem: - Widać, Ŝe Ślązak cierpliwy i twardy, bo
ja bym z takim PapieŜem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeŜdŜo, potem
znowu ni ma przyjechać - przyjeŜdzo - Nic nie szkodzi - odparli wierni. - No,
to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem odjadę do
Rzymu.
Ja w tym wieku byłem papieŜem
W 1992 roku ojciec Leon Knabit został zaproszony na kolację do Ojca Świętego w pałacu watykańskim. W pewnym momencie PapieŜ nieoczekiwanie zapytał: "To ile ojciec ma właściwie lat?". - "Sześćdziesiąt trzy" - odparł benedyktyn. - O to w tym wieku ja juŜ byłem papieŜem - odrzekł Jan Paweł II. - Wiem
o tym. Wiem i bardzo mi wstyd - powiedział ociec Leon i obaj wybuchnęli
śmiechem.
Kurczę jest tańsze
Ksiądz Mieczysław Maliński, przyjaciel Ojca Świętego, podczas jednej ze swoich wizyt w domu papieskim nie posiadał się ze zdumienia, kiedy siostra usługująca do stołu papieŜowi przyniosła gospodarzowi na kolację rybę, a jemu
podała na talerzu kurczaka. Ksiądz Mieczysław zapytał: "Dlaczego?" - Dostałeś kurczę, bo kurczę jest tańsze - oznajmił z uśmiechem Ojciec Święty.

W przyszłą niedzielę obchodzimy Niedzielę Biblijną. Na Górze św. Anny pielgrzymka straŜaków.
Zapraszamy dzieci z rodzicami na próbę przed rocznicą I Komunii św. w środę
po Mszy św. szkolnej, a w piątek od godz. 16.00 do spowiedzi.
W piątek na Mszę św. młodzieŜową i spotkanie zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Martyna Musiała ze Staniszcz
Wielkich i Dariusz Mirek z Kolonowskiego (zap. I)
Serdeczne podziękowania składamy: rodzicom dzieci I Komunijnych za pomalowanie płotu i prac przy kościele, p. Henrykowi Schatton za naprawę sprzętu, p. Rafałowi Maks za naprawę komputera.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elfrydzie Gerlich,
p. Edwardowi Glueck, p. Zofii Patyk, p. Henrykowi Dyla, i p. Józefowi
Adamów składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krasińskiego: Magdalenę Gołębicką i Sabinę Owsiak oraz z ul. Prusa: Marię Styra i Helenę Piaskowską. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

