Porządek Nabożeństw
od 05.05. do 12.05.2013 r.

VI Niedziela Wielkanocna 05.05.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburtstag, ++ Mutter Gertruda,
Großeltern Teofil u. Karolina, Wilhelm u. Rozalia, Tante Anna, Onkel
Józef, alle ++ in der Verwandtschaft
10:00 W int. dzieci I komunijnych i ich rodzin
15:00 Nabożeństwo
18:00 Za + męża ojca i dziadka Ericha w 2 r. śmierci oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 06.05 św. Filipa i Jakuba, Apostołów, Święto
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców dzielnicy Stare Osiedle
Wtorek 07.05.
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców dzielnicy Haraszowskie
Środa 08.05. św. Stanisława, biskupa i męczennika, Uroczystość
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców dzielnicy Bendawice
Czwartek 09.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka
18:00 Za + męża i ojca Henryka Dyla, ++ rodziców z obu stron i z pokr.
Piątek 10.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ matkę Helenę w 10 r. śmierci, ojca Bolesława, ++ rodziców Marię
i Konstantego, dziadków z obu stron oraz ++ z pokr.
Sobota 11.05.
8:00 Za + Wandę Styra w miesiąc po śmierci
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
w rodzinie
VII Niedziela Wielkanocna 12.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30
10:00 W int. dzieci i ich rodzin w 1 rocznicę przyjęcia komunii św.
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Czesława Drąg w 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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„Jeśli mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę”
Zawsze wiele mówiło się i mówi
o miłości. Miłość jest również tematem
katechez, jakie głosi nam Pan Jezus
w okresie wielkanocnym. Przed tygodniem wzywał nas do wzajemnej miłości na wzór miłości, którą On nas umiłował. Mówił, że wzajemna miłość jest
papierkiem lakmusowym dobrego
chrześcijanina. Kontynuując tę naukę
dziś Chrystus wyjaśnia, na czym polega
miłość prawdziwa i czym się wyraża:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Zawsze
wiele mówiło się i mówi o miłości. Większość jednak z tego, co
dziś określa się miłością, nic z tą cnotą i prawdziwie cenną wartością nie ma wspólnego. Z telewizji, książek, magazynów sączy się
w nas albo sentymentalno-czułostkowe ujęcia miłości, albo
wprost brutalne i zwyrodniałe jej karykatury. Często odrzucamy
prawdę o tym, że miłość jest wymagająca, że miłość kosztuje, że
miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa, a nie jego lekceważeniem. Tę prawdę bardzo jasno przekazuje nam dziś Chrystus.
Miłość nie jest słodkim ględzeniem ani sentymentalnym rozmydleniem rzeczywistości, ale słuchaniem i wypełnianiem Słowa
Bożego.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Augustyn: Dobra tymczasowe
satysfakcjonują jedynie tych, którzy nigdy nie zaznali nawet
pragnienia dóbr wiecznych.
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Łódź:
Pogrążony w głębokiej zadumie uczeń siedział już od wielu
godzin pod cienistym drzewem. W końcu podszedł do niego
mistrz i spytał, jakie zmartwienie ciąży mu na sercu, że tak
bardzo szuka odosobnienia. Dumam nad pytaniem, jak mam
dobrze przeżyć życie, bez konieczności pójścia do klasztoru,
aby móc się oprzeć niebezpieczeństwom tego świata, powiedział uczeń. Przyjrzyj się łodzi tam na rzece, odrzekł mistrz.
Łódź musi być w wodzie, ale woda nie może być w łodzi. Kto
ma za cel Boga, może jak najbardziej żyć w świecie, ale świat
nie może żyć w nim.
Symbolem Roku Wiary jest łódź. Dziś w dniu I Komunii św. ta
łódź nabiera szczególnego znaczenia. Do łodzi którą jest
Chrystus wsiada 11 małych naszych parafian, którzy przyjmą
pierwszy raz Jezusa do swego serca. Oby dorośli, szczególnie
rodzice, byli dobrymi żeglarzami, którzy łodzi wiary, ze swoim
dzieckiem, nigdy nie sprowadzą na mieliznę. Będą bronić
i strzec przed zagrożeniami, które niesie świat.
Do I Komunii św. przystąpią:
Łukasz Czempała,
Alan Kampa,
Kacper Smyk,
Natalia Szymocha,
Gabriel Świerczok,
Karolina Zielonka

Daniel Demarczyk,
Małgorzata Kruk,
Dawid Spałek,
Jan Śmieszkol,
Łukasz Wągrodzki,

Dlaczego rodzina chrześcijańska nazywana jest także Kościołem domowym?
Ponieważ w rodzinie objawia się i urzeczywistnia wymiar
wspólnotowy i rodzinny Kościoła jako rodziny Bożej. Każdy
członek, według własnej roli, praktykuje tu kapłaństwo
chrzcielne, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się
wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i chrześcijańskich, miejscem pierwszego głoszenia wiary dzieciom.

VI Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele kurii i seminarium. Nabożeństwo
majowe o godz. 15:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Od poniedziałku do piątku Dni Krzyżowe z modlitwą o błogosławieństwo w pracy
i prośbą o urodzaje. O godz. 18:00 Procesja, następnie msza św. wieczorna.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W piątek o 18:30 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
—–————–——————–—————–—————————–––——
VII Niedziela Zmartwychwstania. Wniebowstąpienie. Kolekta na cele naszej
parafii.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Wyjazdy:
- do Medjugorie i Riwierę Makarską 03-12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. (Zapisy
w kancelarii parafialnej i zakrystii).
—–————–——————–—————–—————————–––——
I komunia:
- Msza I komunijna o 10:00. Nabożeństwo o 15:00.
W tygodniu dzieci w strojach komunijnych przychodzą na Procesje i Msze św.
wieczorne.
- poniedziałek: po Mszy św. spotkanie dzieci i rodziców w salce.
- wtorek: dzień misyjny (ofiara dzieci na ten cel).
- środa: podziękowanie rodzicom za przygotowanie do I komunii.
- czwartek: odwiedziny na plebanii i w klasztorze.
- sobota: o godz. 9:00 wyjazd na Górę św. Anny i Kamienia Śl.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Rocznica I komunii św.
Msza w przyszłą niedzielę o godz. 10:00. Spowiedź dzieci i dorosłych w piątek od
godz. 16:00 do 17:30.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Wszelkie przygotowania na
dzień I komunii św.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Biblia (Nowy Testament oraz Stary i Nowy Testament), Atlas Biblijny, Stadt Gottes, Weite Walt, Pico
—–————–——————–—————–—————————–––——
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. Colonny: Halinę Mańczyk
i Krystynę Musiał oraz z ul. Długa: Teresę Dudarewicz, Agnieszkę Dudarewicz.
Bóg zapłać!
Módlmy się za dzieci I komunijne, kandydatów do Bierzmowania.

