Porządek Nabożeństw
Od 06.05. do 13.05.2012 r.
Niedziela V Wielkanocy 06.05.
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburtstag, Mutter Gertruda, Großeltern Teofil u.
Karolina, Wilhelm u. Rozalia,++ Anna u. Józef u. ++ aus der Verwandtschaft beiderseits
9:30
10:00
15:00
18:00

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
W int. dzieci I komunijnych i ich rodzin
Nabożeństwo majowe
Za + ojca Konstantego w 20 r. śmierci, ++ matkę Marię, rodziców Helenę i Bolesława, ++
dziadków z obu stron i pokr.

Poniedziałek 07.05.
8:00 Za + żonę Klarę Matusek w 10 r. śmierci, ++ z rodzin Matusek i Ziaja
17:30 Nabożeństwo majowe
Wtorek 08.05. św. Stanisława, bpa, m., ur.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża i ojca Pawła, ++ teściów i rodziców Marię i Jerzego, zięcia Krzysztofa oraz ++
pokr.
Środa 09.05.
17:00 Nabożeństwo majowe
Za ++ rodziców Wiktorię i Wilhelma, Annę i Albina, dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek 10.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + ojca w r. śmierci, ++ matkę, brata, teścia oraz ++ z pokr.
Piątek
17:00
17:30
18:00

11.05.
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta, Eryka oraz całe ++ pokr.

Sobota 12.05.
8:00 ……………………………………….
16:00 chrzest: Maja Weronika Wydra
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Jana i Franciszkę, brata Alojzego, teściową Janinę, jej córkę Elfrydę, ciocię
Marię oraz ++ z pokr.
Niedziela VI Wielkanocy 13.05.
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………..
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. dzieci obchodzących rocznicę I komunii i ich rodzin
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie
19:30 Nabożeństwo fatimskie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…
Jezus w obrazie krzewu
winnego ukazuje, że pragnie
być naszym życiem! Wzywa
nas do zachowania więzi
z nim. W tym obrazie Jezusowe: Ja jestem (oznacza zawsze: jestem dla was!) krzew
winny – powiada o sobie Jezus, zamykając w ten obraz
całe bogactwo miłości, która
nie tylko nawołuje, wzywa, nie tylko budzi wiarę w człowieczym sercu, ale
tę wiarę także karmi i ożywia, umacnia, by nie upadała w walce, ale mogła
się ostać i przynieść plon.
Latorośl to wspaniały tytuł każdego z chrześcijan, każdego z nas. Latorośl nie żyje obok. Ona jest częścią krzewu. Żyje z niego i żyje w nim, stanowi jego nieodłączną część. Właśnie tak jesteśmy w Chrystusie – wszczepieni
w Niego! Żyjemy w Nim, On nas prowadzi w naszych drogach. To jest fenomen, o którym apostoł Paweł powiada: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego,
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie”.
A co to znaczy trwać w Chrystusie, żyć w Chrystusie na co dzień? To
znaczy się o religijny tryb życia, o życie Boże w nas, o wierność Bożej woli
wyrażonej w Dekalogu. Chrześcijanin – latorośl to człowiek, który pamięta
o codziennej modlitwie, o niedzielnej Eucharystii, o częstej Komunii Świętej,
to człowiek, który swoim życiem daje świadectwo przynależności do Chrystus.
Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił na
całe wieki, aż do swego przyjścia, aby utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
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Dzieci z naszej parafii które w 2012 roku przystąpią do I komunii św.
Badura Rafał
Burda Kinga
Czupała Marcelina
Gawlik Weronika
Kampa Daniela
Knapik Aleksandra
Konieczko Marta
Koza Rafał
Krasucki Błażej
Maniera Krzysztof
Niedziela Natalia
Pflaum Dagmara
Ploch Patryk
Richter Jakub
Spałek Tomasz
Szarek Jagoda
Szaton Adam
Trzasko Emanuel
Wilczek Marta
Wujciów Dominika
Ziaja Adam
Dzień I komunii św. widziany przez dzieci z III klasy, na 12 dni przed,
(parafia x):
- Najbardziej cieszę się, że przyjmę Pana Jezusa do serca. Wyobrażam sobie
ten dzień bez deszczu i błota. Chcę spędzić ten dzień z rodziną. Mam wrażenie,
że będzie fajnie.
- Nie mogę się doczekać komunii św. bo przyjmę Pana Jezusa do serca no i też
będą prezenty. Będziemy siedzieć w pierwszych ławkach i będziemy podchodzili
pod ambonę i będziemy coś czytać. Przyjedzie cała moja rodzina.
- Myślę, że będzie ładnie i pięknie. Wszystko będzie ustrojone. Mam wrażenie,
że wszystko się uda. My będziemy w strojach i na pewno będzie dużo ciekawskich, jak będziemy ubrani.
- Będzie moja rodzina i inni, którzy chcą nas zobaczyć jak będziemy ubrani
i czy się będziemy bali, ale ja myślę, że nikt się nie będzie bał. Będzie dużo ludzi
znanych i nieznanych.
- Ja chciałbym, aby moja komunia wyglądała pięknie oraz fantastycznie i przecudownie. Na pewno będzie dużo ludzi od każdego dziecka komunijnego. Okaże
się, że my dziecko komunijne bardzo się męczyło i starało żeby pójść do komunii św.
- Myślę, że komunia będzie fajna ale ja się trochę boję. Komunia byłaby fajna
jakby tata kupił mi kłada, ale mama się nie zgadza na to, bo teraz wszyscy giną
na tych kładach. Szokujące jest dla mnie to, że będzie dużo ludzi, ale co tam
wytrzyma się jakoś.
- Jest radośnie wszyscy się zebrali do kościoła mama, tata, dziadkowie, prababcie, ciocie, wujkowie, kuzyni i kuzynki. Msza św. na pewno będzie ciekawa
i radosna. Chciałbym to przeżyć cudownie i powoli.
- Będę miał komunię w domu. Cieszę się, że przyjadą do mnie ciocie, wujki,
kuzyni, babcie i dziadki. Będą tam przysmaki. Komunię przygotowali mi rodzice. Nie mogę się już doczekać. Będziemy się dobrze bawić. Rodzice się męczyli,
żeby to przygotować. Naprawdę będzie super.
- Chcę, żeby komunia się udała. Myślę, że na komunii będę czytał Pismo św.
Myślę, że przyjedzie bardzo dużo gości. Bardzo chcę przyjąć komunię św.
i bardzo przygotowuję się do niej. Najbardziej cieszę się, że przyjmę Jezusa do
serca.

Dziś V Niedziela Wielkanocna. Dzień I komunii w naszej parafii. Nabożeństwo majowe o 15:00.
Na Górze św. Anny pielgrzymka strażaków. Kolekta na cele kurii i seminarium.
W środę nabożeństwo majowe o 17:00. Następnie Msza św. szkolna.
W piątek o 18:00 Msza św. szkolna dla młodzieży.
Przyszła Niedziela VI Wielkanocna. Dzień Rocznicy I komunii św. w naszej parafii. Kolekta na
cele naszej parafii.
Spowiedź dzieci Rocznicowych w piątek o godz. 16:00. Następnie okazja do spowiedzi dla rodziców i rodzin. Próba w środę po Mszy św. szkolnej.
Biały tydzień dla dzieci I komunijnych:
Poniedziałek - Msza św. o godz. 8:00. Wtorek - dzień wdzięczności za rodziców. Środa - dzień misyjny. Czwartek - dzień modlitwy za siostry i kapłanów. Piątek - po Mszy spotkanie dzieci
i rodziców w salce. Sobota - pielgrzymka do Kamienia i na Górę św. Anny.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Pico i Stadt Gottes.
Wyjazd na Apel Jasnogórski w środę o godz. 19:00, powrót ok. 23:00. Zapisy w zakrystii (13 zł).
Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy nabożeństwa fatimskie. Został wydany Śpiewnik ku czci MB
Fatimskiej. Znajdują się w nim pieśni, modlitwa Nowenny Fatimskiej, Litania do bł. Jana Pawła II.
Będziemy z niego korzystać nie tylko podczas nabożeństw fatimskich. Do nabycia w zakrystii
i kancelarii. Cena 4 zł.
Nasi ministranci wyszli z inicjatywą, aby przeprowadzić zbiórkę złomu i zyski przeznaczyć na remont dachu naszego klasztoru. Zbiórka planowana jest w sobotę 19 maja. Prośba, aby Ci którzy mają
złom, poinformowali o tym do 18 maja. Można napisać na kartce imię i nazwisko,
adres i kartkę zostawić z tyłu kościoła na stoliku lub poinformować mailem
(parafia.kolonowskie@wp.pl).
Na dzień 01.05. zebrana suma na remont dachu to 28.190 zł. Bóg zapłać za składane ofiary w kościele oraz na konto bankowe.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, życzliwość. Paniom za prace przy rabatkach kwiatowych
na placu kościelnym, za podlewanie roślin. Za naprawę BUSa. Rodzicom dzieci I komunijnych za
złożoną ofiarę, która zostaje przeznaczona na renowację monstrancji.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Wiciok składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słonecznej: Annę Wydra, Krystynę Mańczyk,
Urszulę Zajonc i Cecylię Zajonc. Bóg zapłać!
Refleksja:
Jako młody wikary z młodzieżą jeździłem na nocne czuwania do Nysy. Ostatnim kursem PKS-u. Kierowca zastrzegał biorę tylko 40 osób. Ci którzy zostali, mieli obiecane, że pojadą na czuwanie za
miesiąc. Potem bywało różnie z ilością młodzieży. A dziś? Dziś na planowany wyjazd BUS-em, na
czuwanie do Jemielnicy, nazbierało się młodzieży tyle, że zmieścili się do samochodu osobowego
(4 dziewczyny). W przyszłości, myślę, wystarczy motor, aby na czuwanie zabrać całą chętną młodzież. Wniosek???
Maryja zaprasza na nabożeństwa majowe!

