Porządek Nabożeństw
od 09.06. do 16.06.2013 r.

Niedziela 09.06. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Anna Rok anlässlich des Geburtstages
10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
11:00 Za ++ i żyjących parafian
15:00 Nieszpory
Poniedziałek 10.06. bł. Bogumiła, biskupa, wsp.
18:00 Za ++ parafian
Wtorek 11.06. św. Barnaby, apostoła, wsp.
18:00 Za + męża i ojca w r. urodzin, ++ jego rodziców, dziadków, pokr. z obu stron
Środa 12.06.
17:00 Za + męża, ++ rodziców, teściów, dziadków, pokr. z obu stron
Czwartek 13.06. św. Antoniego z Padwy, prezbitera, doktora, wsp.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc w r. urodzin
18:45 Nabożeństwo fatimskie
Piątek 14.06. bł. Michała Kozala, biskupa, męczennika, wsp.
17:30 Różaniec za młodych
18:00 Do NSPJ z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, Boże
bł. z ok. urodzin
Sobota 15.06. bł. Jolanty, zakonnicy, wsp.
8:00 ………………………………...
14:00 Z podz. za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalsze Boże bł. z ok. 75 r. urodzin Zdzisława Socha oraz za + żonę Elżbietę, ++ rodziców z obu stron
15:00 chrzest: Karolina Maria Bonk
15:30 Msza św. i ślub: Monika Radomska i Błażej Czupalla
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + żonę Urszulę w 4r. śmierci, ++ rodziców Jana i Elfrydę, braci Ryszarda
i Jana, teściów i pokr.
Niedziela 16.06. XI Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 …………………….. (deutsch)
10:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
11:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona,
szwagierkę Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, ++ pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. w rodzinie z ok. r. ślubu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Odpust
Wstawiennictwu Niepokalanego Serca
Maryi polecamy całą naszą parafię,
mieszkańców i sprawy Nasze.
Dziękujemy za opiekę i każdą wysłuchaną modlitwę, prośbę, dziękczynienie
i uwielbienie.
Parafianom za każde dobro świadczone
dla naszej parafii, poświęcony czas Bóg zapłać.
Za ofiarowane modlitwy i cierpienia. Za ofiary materialne, wykonane prace, życzliwość i dobre słowo. Codzienną, cichą służbę.
Osobiście dziękuję, za ofiary składane z racji odprawianych Mszy św. W imieniu sióstr Karmelitanek, za materialne wsparcie ich posługi w naszej parafii. W imieniu
naszych organistów, za ofiary składane za ich posługę
śpiewu i gry. W imieniu ministrantów za ofiary składane, dla nich z racji ślubów. Bóg zapłać.
Błogosławionego czasu Odpustu w kościele i w domach
naszych życzę ks. Piotr
SENTENCJA TYGODNIA: s. Magdalena, karmelitanka bosa: Kiedy jedno serce troszkę słabnie - to te
inne serca uświadamiają sobie dużo ważnych spraw.
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Myśli ( nie tylko odpustowe):
- Coraz więcej osób skarży się, że ma dom, pieniądze, dobrobyt, ale wcale nie są
szczęśliwsi, brakuje im Boga i wartości.
- To co zainwestujesz w modlitwę przyniesie owoce. Jeżeli nie u Ciebie to gdzie
indziej.
- Badania wykazują, że wśród 1000 pedofili, zaledwie 1 jest ksiądz, a 400 gejami.
- Kościół utrzymywany jest z ofiar ludzi, ale też w każdym państwie z budżetu
przeznaczane są pieniądze m.in. na zabytki, szkoły itp. Oczywiście pieniądze te
pochodzą z podatków ludzi. W Austrii od państwa Kościół otrzymuje 350 mln.
euro. W Polsce 90 milionów euro. Oznacza to, że z podatków statystyczny
obywatel daje 2 zł. 37 gr.
- Zostałeś przez Boga wezwany po imieniu i jedyne, o co Bóg cię prosi, to żebyś
pozwolił się kochać.
- Mały chłopak przypomina strumyk szemrzący wśród kamieni, jako dojrzały
mężczyzna upodobnia się do rwącej rzeki, starzec zaś to stateczna woda stojąca.
- Statystyki mówią, że błędy nauczycieli w 68 % mają podłoże psychiczne.
Nauczyciele są przede wszystkim przeciążeni tym, że wielu rodziców zaniedbuje
swoją rolę, przenosząc część odpowiedzialności na szkołę. Często rodzice wymagają wiele od innych, mało od siebie.
- To ważne, aby dziecku pozwalać mówić. Ono potrzebuje czyichś uszów, choć
często nam się wydaje, że mówi rzeczy bez znaczenia.
- Czasem życie zmusza nas nie do „działania”, ale do „znoszenia”, do wytrzymywania.
- Życia nie da się urodzić bez bólu. Sprawy rzeczywiście warte zachodu wymagają cierpienia. Ból rodzi płodność. Chodzi o zgodę, że życie stawia nam pewne
ograniczenia i cierpienia.
- Trzeba wierzyć w Boga nie w księdza. Gdyż, my księża, często nie zasługujemy
na to, by w nas wierzyć.
- Chrześcijanin nie ma porządkować innych w wierze, ale sam przekazywać
i dawać wiarę.
- W ewangelii pasterz miał w owczarni dziewięćdziesiąt dziewięć owiec i poszedł
szukać jednej, która zaginęła. Obecnie mamy w owczarni jedną owcę, a na
zewnątrz dziewięćdziesiąt dziewięć, których nie szukamy.
- Posiadać autorytet to nie znaczy być osobą, która powstrzymuje, hamuje, gani.
Człowiek, który posiada autorytet, to ktoś zdolny tworzyć przestrzeń dla wzrostu.
- Żeby mieć co wspominać, trzeba żyć. Żeby teraz żyć, trzeba trochę więcej
dbać. Ale nie przestawać wierzyć i marzyć.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Dziękuję za życzliwe słowa na temat dodatku, który ukazał się w ubiegłej naszej
gazetce parafialnej. W związku z pytaniami czy mogę odprawiać Msze św.
podczas mojego leczenia (zamiast na Camino) odpowiadam, że tak. Jeśli ktoś
chce zamówić intencję mszalną, mogę ją odprawić ( podam termin jej sprawowania). W parafii w miesiącu lipcu również są jeszcze wolne intencje.

Dzisiaj w naszej parafii Odpust ku czci NSM. Suma odpustowa o 11:00 sprawowana przez
o. Mirosława Lipowicza. Przed Sumą w wejściu do kościoła, poświęcenie nowej, granitowej tablicy
z wypisaną historią naszej parafii. Nieszpory o 15:00. Nie będzie Mszy o 18:00. Kolekta na cele
parafii. Na placu kościelnym jest stoisko z książkami i filmami religijnymi.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W poniedziałek o 18:00 Msza św. za ++ parafian. Po Mszy procesja na cmentarz gdzie będziemy
modlili się za wszystkich zmarłych, szczególnie za tych, którzy odeszli od Nas od ostatniego Odpustu.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W środę Msza św. szkolna o 17:00. Po Mszy w kościele spotkanie tych, którzy pragną zostać
ministrantami lub mariankami. O godz. 19:00 na plebanii spotkanie PRD.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W czwartek na Górze św. Anny Dzień modlitw osób chorych. Wyjazd o 8:15 przy plebanii.
O 18:45 Nabożeństwo fatimskie.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W piątek o 17:00 spotkanie I i II klasy gimnazjum (proszę przynieść dzienniczki).
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
W sobotę o 9:00 ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie ministrantów. Obecność obowiązkowa !
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Przyszła niedziela XI zwykła. Druga kolekta na zakup opału do obiektów parafii na zimę. Opał
zostanie zakupiony w miesiącu sierpniu. Nieszpory o 17:15.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Dreja, zam. Kolonowskie i Marcin
Bednorz, zam. Staniszcze Małe (zap. III).
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Udział w procesjach Oktawy, przygotowanie
Uroczystości odpustowej. Zbiórka na budowę świątyni Opatrzności w Warszawie wyniosła 655 zł
20 gr. Osobiście dziękuję wszystkim za zaangażowanie, poświęcony czas, włożone serce w organizację wystawy i spotkanie w naszej chacie - muzeum.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Caritas Parafialny organizuje w dniu 25 i 26. 06. wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej (Duszniki Zdrój,
Wambierzyce, Polanica Zdrój). Odpłatność 140 złotych. Zapisy u p. Piaszczyńskiej lub w kiosku.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca,
dnia 16.06.2013 o godz. 15 00 do dużej Sali na boisku sportowym.
— – ———— – —————— – ————— – ————————— – – – —— – ———————
Dziękujemy za odwiedzanie naszej strony parafii www. W miesiącu maju odwiedzono ją 2.300
razy. Na stronie informacje o życiu parafii, w galerii zdjęcia m.in. z I Komunii i Rocznicy, Bierzmowania, Bożego Ciała, wernisażu i Odpustu. Dziękujemy za prowadzenie strony www.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Ze względu na to, iż w najbliższym czasie czeka mnie dłuższe leczenie, dlatego wszelkie sprawy
kancelaryjne, które ktoś chce ze mną załatwić, można uczynić w nadchodzącym tygodniu. Kancelaria czynna: poniedziałek; środa, piątek po Mszy wieczornej, sobota po Mszy porannej.
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatek film Dvd Katechizm w 3 minuty), Stadt Gottes, Pico, Weite
–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Małgorzacie Świerc, p. Annie Tacica,
p. Hildegardzie Garcorz, p. Teresie Spałek i p. Zdzisławowi Socha składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–————–——————–—————–—————————–––——–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różana: Dorotę Feliks, Jadwigę Gawlik, Marię
Lipok i Katarzynę Spałek. Bóg zapłać!

