Porządek NaboŜeństw
od 29.05. do 05.06.2011 r.
Niedziela VI Wielkanocy 29.05.
7:30
Für + Mutter Pauline zum Geburtstag, Vater Piotr, Ehemann Józef, seine ++ Eltern, ++ Schwäger u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + brata Piotra z ok. ur., ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
cierpiące
17:15
NaboŜeństwo maryjne
18:00
Za + Franciszkę Puzik w I r. śm. oraz jej + męŜa Emmanuela

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Kto kocha, zachowuje przykazania
Poniedziałek 30.05.
18:00
Za Ŝyjących i ++ ze Starego Osiedla(z procesją do krzyŜa)
Wtorek 31.05 Nawiedzenia NMP św.
18:00
Za + Ŝyjących i ++ z dzielnicy Haraszowskie (z procesją do krzyŜa)
Środa 01.06. św. Justyna, m. wsp.
17:00
Powitanie ks. bpa i procesja do krzyŜa na ul. Leśnej
18:00
1. W intencji kandydatów do przyjęcia s. bierzmowania oraz ich rodzin
2. Za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Bendawice
Czwartek 02.06. I miesiąca
17:00
Godzina Święta
18:00
Z podz. i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla p. Małgorzaty Rentchen z ok. 85 r.
ur.
Piątek 03.06. śś. Karola Lwangi i Towarzyszy, wsp.
7:00
Zum heiligsten Herzen Jesu als Dank für erhaltene Gnaden anlässlich des Geburtstages
17:30
RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy
18:00
W int. chorych i cierpiących z naszej Parafii
Sobota 04.06. I miesiaca
8:00
Do Miłosierdzia BoŜego za ++ teściów Karolinę i Ignacego Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, męŜa Karola oraz za ++ z rodzin Pawlik i Gawlik

17:00
18:00

NaboŜeństwo wynagradzające I sobót miesiąca
Za ++ rodziców, teściów oraz wszystkich ++ z rodziny

Niedziela 05.06. Wniebowstąpienie Pańskie, ur.
7:30
Für + Ehemann u Vater Otto, Sohn Lucjan, ++ Eltern Maria u. Teodor, Schwiegereltern Anna u. Jan, Schwester Krystyna, 3 Schwäger, 2 Schwägerinnen u. alle ++
aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ Parafian
17:15
NaboŜeństwo nieszporów
18:00
Za + męŜa i ojca Józefa w r. śm., 2 synów, ++ rodziców i teściów oraz ++ z pokr.

Czy przykazania mogą mieć coś
wspólnego z miłością? Przyjrzyjmy
się dokładnie naturze miłości: przecieŜ kaŜda miłość ogranicza czyjąś
wolość. Tak naprawdę miłość jest kategoryczna, wymagająca, zobowiązująca, wiąŜąca, ale teŜ ofiarowująca,
obdarowująca, łaskawa. Taka jest miłość Jezusa do nas. Na początku dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi:
„JeŜeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”, a pod
koniec: „Kto ma przykazania moje
i je zachowuje, ten mnie miłuje”. Czego wymaga od nas Jezus? Odpowiedź
na to pytanie zawarta jest w wersach pomiędzy tymi dwoma zdaniami. Jezus wymagając od nas daje nam Ducha Prawdy. To jest dar dla
nas. Dar, gdyŜ nie chce zostawić nas samych. Poprzez Ducha Świętego mamy się z Nim związać. To Duch Prawdy, który pozwoli nam,
poznać prawdę. On wyjaśnia nam Słowo BoŜe, które jest jednocześnie wolnością i zobowiązaniem. Nie moŜemy kochać Jezusa, jeŜeli
nie przyjmujemy tego, co On nam daje: Ducha Świętego; jeŜeli nie
Ŝyjemy tym, co nam głosi: Ewangelię o królestwie BoŜym; jeŜeli nie
Ŝywimy się tym, co nam ofiaruje w kaŜdej Eucharystii: Jego Ciałem
i Krwią. Tylko wtedy, gdy poprzez te dary zjednoczymy się z Jezusem, zachowywanie Jego przykazań będzie dla nas oczywiste. A zachowywać przykazania Jezusa znaczy: uczyć się miłości. Jezus mówi
bowiem: „PoniewaŜ Ja Ŝyję, wy teŜ Ŝyć będziecie”.
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PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami troskliwej i miłosiernej miłości Boga.
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Duch Święty sprawił, Ŝe wiele osób w naszych wspólnotach
pójdzie za głosem powołania misyjnego i będzie gotowych całkowicie poświęcić się szerzeniu królestwa BoŜego.
INTECJA PARAFIALNA SZCZEGÓŁOWA
Aby młodzieŜ, po przyjęciu sakramentu bierzmowania dokonywała wyborów Ŝyciowych według natchnień Ducha Świętego.
W czerwcu modlitwie róŜańcowej przewodniczą:
05. 06. RóŜa 08 p. Gizela Zajonc
12. 06. RóŜa 09 p. Maria Kruk
19. 06. RóŜa 10 p. Rosilda Pawlik
26. 06. RóŜa 11 p. Krystyna Swoboda

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę VI Zmartwychwstania Pańskiego.
Zapraszam na naboŜeństwo majowe o godz. 17:15
Od poniedziałku do środy obchodzimy Dni KrzyŜowe. Ich celem jest modlitwa o uproszenie obfitych plonów i o bł. BoŜe w pracy. Zapraszamy do udziału!
Zapraszamy na ostatnie juŜ naboŜeństwa majowe!
W środę Dzień Dziecka. Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci i młodzieŜy.
W środę w naszej Wspólnocie Parafialnej odbędzie się wizytacja biskupia i udzielony
zostanie s. bierzmowania 18 kandydatom. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
W czwartek Godzina Święta. Przyszłe powołania w kościele to owoc naszych modlitw.
Przyjdź!
W piątek od godz. 8:00 i w sobotę od godz. 9:00 odwiedziny chorych.
W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej: wtorek od godz. 16:00
Spowiedź młodzieŜy: piątek od godz. 16:00
W niedziele obchodzimy ur. Wniebowstąpienia Pańskiego, a na Górze św. Anny
Pielgrzymka Mniejszości Narodowych. Rozpoczęcie o godz. 9:45, a suma o godz. 11:00.
We wtorek będą wykonywane badania w Przechodni Lekarskiej (szczegóły w gablotce!)

Wizytacja biskupia - 01.06.2011 r.
-dialog z ludem:
K:
W:
K:
W:
K:
W:
K:
W:

BoŜe, Obrońco nasz, zachowaj sługę swego.
Który w Tobie pokłada nadzieję.
OkaŜ mu, Panie pomoc swoją.
I broń od złego.
Niech nie szkodzi mu nieprzyjaciel.
I duch nieprawości.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Serdeczne podziękowania składamy p. Józefowi Kowalskiemu, Janowi Rolik, Janowi
Wałaszek, Kazimierzowi Hajduk i Henrykowi Drzyzga za naprawienie okien w kościele; p.
Ryszardowi Ozimek za odnowienie krzeseł do salki oraz p. Jerzemu Krupok za prace przy
kronice parafialnej. Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Edyta Woźnica z Kolonowskiego i Marcin Damian Bryłka z Dobrodzienia (zap. II)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Krystynie Mocny, p. Annie
Danisz, p. Małgorzacie Rentchen, p. Gerhardowi Krupka, p. Janowi Gomoluch
oraz p. Małgorzacie Gerlich składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Hr. Colonny: Wandę Czempała, Brygidę
Pawlik, Halinę Mańczyk i Krystynę Musiał. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

