Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 04.05. do 11.05.2014 r.
Niedziela 04.05. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Für + Vater Wilhelm zum Todestag u. Geburtstag, ++ Mütter Gertruda u. Maria, Tante
Anna, Onkel Józef, + Bernard, alle ++ in der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 W int. dzieci I komunijnych, rodziców i rodzin
15:00 Nabożeństwo majowe i dziękczynne
18:00 Za + męża i ojca Henryka Dyla, ++ rodziców oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
Poniedziałek 05.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 O Boże bł. Opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Karolina Bonk o opiekę Bożą
w rodzinie
Wtorek 06.05. św. Filipa i Jakuba, Apostołów
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z prośbą o bł., zdrowie i dary Ducha św. dla syna Szymona
z ok. 18 r. urodzin
Środa 07.05.
17:00 Za + męża i ojca z ok. urodzin oraz za ++ pokr. z obu stron
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 08.05. św. Stanisława, biskupa i męczennika
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Marię i Franciszka, Gertrudę i Leopolda oraz +++ pokr.
Piątek
17:00
17:30
18:00

09.05.
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
Za + Joachima Konieczko - zam. od sąsiadów

Sobota 10.05.
8:00 W int. ofiarodawców i darczyńców - zam. od sióstr karmelitanek
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błażeja, siostrę Marię, bratowa Romanę, 5 braci, szwagrów Ewalda Jana, Rudolfa, jego syna
Henryka oraz ++ pokr. z obu stron
Niedziela 11.05. IV Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 W int. dzieci rocznicy I komunii, rodziców i rodzin
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 …………………………….

www.parafia-kolonowskie.pl
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„A myśmy się spodziewali”
O uczniowie, spodziewaliście się, to
znaczy, że już się nie spodziewacie? Oto
Chrystus żyje, a nadzieja w was umarła?
A przecież żyje Chrystus, ale żyjący
Chrystus
znajduje
umarłe
serca
uczniów, których oczom objawił się
i nie objawił, był widziany, a zarazem
zakryty. Bo gdyby Go nie widzieli, jakby mogli Mu odpowiadać na Jego pytania, a sami zapytywani odpowiadać? Na
drodze szedł z nimi jako towarzysz,
a przecież On był ich wodzem. Tak więc
widzieli Go, ale Go nie poznali. Oczy
ich bowiem były powstrzymywane, jak to słyszeliśmy, aby Go nie poznali. Nie były powstrzymywane, aby Go nie widzieli, ale aby Go nie
poznali. Nuże bracia, gdzie chciał Pan, aby Go poznano? W łamaniu
chleba. Jesteśmy pewni: gdy łamiemy chleb, poznajemy Pana. Chciał
On być poznany właśnie w ten sposób ze względu na nas, którzy
wprawdzie nie widzieliśmy Go w ciele, ale mieliśmy przecież spożywać Jego ciało. Kimkolwiek jesteś, wierny, kimkolwiek jesteś, nie na
próżno jesteś nazwany chrześcijaninem; kimkolwiek jesteś, który słuchasz słowa Bożego z bojaźnią i nadzieją, niech cię pocieszy łamanie
chleba. Nieobecność Pana nie jest nieobecnością – miej wiarę, a z tobą
jest Ten, którego nie widzisz. Przyjdzie to, czego nie widzimy, przyjdzie, bracie, przyjdzie, ty jednak, bracie, bacz, jak cię znajdzie! Bądź
pewny, przyjdzie. I nie tylko przyjdzie, ale przyjdzie wtedy nawet, kiedy nie chcesz.
SENTENCJA TYGODNIA:
umrzesz, nie umarł.

św. Augustyn: Żyj tak, abyś kiedy

18/2014

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdzie i pokojowi.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Maryja, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim
narodom .
—–—————————————–—–——————————————
W maju następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
04.05. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
11.05. Róża11 p. Krystyna Swoboda
18.05. Róża 12 p. Manfred Ullmann
25.05. Róża 1 p. Teresa Obst
—–—————————————–—–—————————————
Opowiadanie:
Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej ministranci mają mnóstwo pracy w kościele. Ileż się wtedy trzeba natrudzić, ilu nowych rzeczy
trzeba się nauczyć? W Wielką Sobotę Marek od rana był już w kościele.
Biegali z Kajtkiem tak przejęci, że całkiem zapomnieli przyklękać przed
Hostią w monstrancji. Jakby tam Pana Jezusa już nie było i jakby została
tylko Jego zimna gipsowa figura. Potem stali ze strażakami na warcie przy
Bożym grobie, zapatrzeni w hełmy i halabardy. W końcu weszli zmęczeni
do pokoju nazwanego ciemnicą, usiedli i zasnęli. Dziwne, ale mieli taki sam
sen: że spotkali na łące małego białego baranka, na którego rzuciły się jakieś psy, kruki, gawrony. Chcieli go ratować, lecz zlękli się gromady drapieżników. Te w końcu go zostawiły, ale baranek umierał cały we krwi. Podeszli do niego i obaj zaczęli płakać tak bardzo, jakby nie tylko baranek, ale
cały świat umarł na amen. Chcieli go zanieść do kościoła, ale on im nagle
gdzieś zniknął. I wtedy obaj się przebudzili, obaj z tym samym pytaniem:Gdzie jest baranek? Lecz wszędzie było ciemno jak w grobie.
Zlękli się, że naprawdę wszystko umarło wraz z barankiem i rozpłakali się
w głos. Zaczęli szukać po omacku. I nagle w kącie ich oczom ukazało się
światło tak jasne, że nie mogli patrzeć. Tuż przed sobą zobaczyli świetlistą
monstrancję z Hostią, a pod nią… figurkę Baranka – takiego samego jak ten
ze snu. I wtedy obaj uklękli tak pięknie i nisko, jak nigdy.
Klęczeli tak i klęczeli, aż ksiądz wziął monstrancję z Panem Jezusem,
a w kościele zabrzmiało głośne i radosne „Alleluja!”. Chłopcy podnieśli
umorusane twarze, a w ich oczach błysnęło coś złotego i radosnego jak
czerwona chorągiewka Baranka z krzyżykiem. Wstali i śpiewali ze wszystkimi najgłośniej, jak umieli. Potem, gdy wracali do domu, Marek powiedział do Kajtka:
Wiesz, ten sen, ten baranek, ta ciemność, to Pan Jezus dał nam znak, że On
tu jest NAPRAWDĘ ŻYWY, tylko myśmy to przegapili.

Dzisiaj o 10:00 Uroczystość I komunii św. Nabożeństwo komunijne i majowe o 15:00.
Kolekta na cele diecezjalne i seminarium.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Od poniedziałku do soboty Oktawa przyjęcia I komunii św.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po mszy ok. 17:30 nabożeństwo majowe. Po nabożeństwie próba dla dzieci rocznicowych.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W piątek od 16:00 sakrament pokuty dla dzieci rocznicowych i ich rodzin.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W przyszłą niedzielę o 10:00 Uroczystość Rocznicy I komunii św. Nabożeństwo majowe
o 17:15. Pierwsza kolekta na zakup opału na sezon grzewczy 2014/2015.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe. Dzieci komunijne i rodziców do przeżywania
Oktawy przyjęcia Pana Jezusa (szczegóły na otrzymanym planie).
—–—————————————–—–——————————————––—–
Wyjazd do Lednicy. Szczegóły w gablotce. Zapisy do wtorku !
—–—————————————–—–——————————————––—–
Bóg zapłać: rodzicom dzieci I komunijnych za ofiarowany obraz Bożego Miłosierdzia,
p. Marian - Paul Schmandra ufundował lampion, firma p. Mariusza Kurzeji wykonała
i ofiarowała stojak ze szkła, p. Józef Koj wykonał podświetlenie obrazu. Rodzicom dzieci
I komunijnych za zaangażowanie w przygotowanie Uroczystości I komunii, wszystkim,
którzy rodzicom pomogli w wystroju i przygotowaniu kościoła (s. Deborze, p. Marii oraz
paniom które wykonały wianki), s. Adalbercie za przygotowanie Mszy św. Siostry Karmelitanki dziękują wszystkim ofiarodawcom. Dziękujemy za wpłaty na malowanie naszego
kościoła, (wpłaciło 7 rodzin, kwotę 3.656 zł.).
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Weite Welt, Stadt Gottes, Pico, Misyjne drogi
—–—————————————–—–——————————————––—–
W miesiącu kwietniu stronę parafii www. odwiedzono 2.700 razy. Dziękujemy!
—–—————————————–—–——————————————––—–
++ Pogrzeb śp. Cecylii Niwergol, l.88, odbędzie się w poniedziałek o 11:00. Wieczny odpoczynek…++
—–—————————————–—–——————————————––—–
Przez wst. NSM polecajmy Bogu dzieci, które przystąpiły do I Komunii św., młodzież,
która przystąpi do sakramentu Bierzmowania oraz tegorocznych naszych maturzystów.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Wiśniewskiej, p. Hildegardzie Klabisch i p. Joachimowi Gomoluch, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Marię Kampa, Małgorzatę
Kampa, Janinę Kruk i Mariannę Czupała. Bóg zapłać!
—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Mariusz Rolik, zam. Kolonowskie i Justyna Mientus, zam.
Ozimek (zap. III).
Maryjo nasza Matko - prowadź nas!

