Porządek Nabożeństw
od 11.05. do 18.05.2014 r.
Niedziela 11.05. IV Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Für alle ++ aus der Familie u. für die armen Seelen im Fegefeuer
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 Za parafian
Poniedziałek 12.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Czesława Drąg w 2 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Stanisławę, teściów Antoniego i Eleonorę
Wtorek 13.05.
18:00 Za + ojca w r. śmierci, ++ matkę, brata, teścia i pokr.
19:00 Nabożeństwo fatimskie
Środa 14.05. św. Macieja, apostoła
17:00 Za + matkę Marię w r. urodzin, ++ jej męża oraz pokr.
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 15.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + matkę Annę z ok. urodzin, ++ ojców Alfreda i Piotra, męża Gerharda, teściów, dziadków
i dusze z pokr.
Piątek
17:00
17:30
18:00

16.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
Za + Józefa Musiał w miesiąc po śmierci

Sobota 17.05.
8:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda, ++
pokr. z obu stron
15:00 chrzest Hanna Ewa Kobiołka
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Konstantego, teściów Annę i Pawła, bratówkę, brata, 2 szwagierki,
2 szwagrów i pokr. z obu stron
Niedziela 18.05. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung
für erhaltene Gnaden, Bitte um weitere Obhut und Gesundheit anlässlich des 80. Geburtstages
u. ++ Eltern, Bruder u. Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Za + Józefa Musiał - zam. od sąsiadów
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 …………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

19(1066) 11.05.2014 – 18.05.2014
Owczarnia
„Amen, amen powiadam wam: kto nie wchodzi
do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną
drogą, ten jest złodziejem i zbójcą…”. Wielu
bowiem jest takich, którzy żyjąc według jakiegoś zwyczaju tego życia, nazwani są dobrymi
ludźmi, dobrymi mężami, dobrymi niewiastami,
niewinnymi i jakby zachowującymi to, co Prawo przepisuje: szanują swoich rodziców, nie
cudzołożą, nie zabijają ludzi, nie kradną, nie
składają przeciw komukolwiek fałszywego
świadectwa i tak dalej. Zdają się jakoby wypełniać nakazy Prawa, a jednak nie są chrześcijanami. I wielu się z nich chlubi jak owi pytający:
„Czyż i my ślepi jesteśmy?” Ponieważ jednak
nie wiedzą, do jakiego celu kierować to wszystko, co czynią, daremnie to czynią. Pan w dzisiejszym czytaniu podał przypowieść o swej trzodzie i o bramie, przez
którą wchodzi się do owczarni. Mogą więc poganie mówić: dobrze żyjemy. Jeśli jednak nie wchodzą przez bramę, na co się im przyda to,
czym się chwalą? Na to bowiem każdemu powinno przydać się dobre
życie, aby mu było dane życie wieczne; jeśli bowiem nie ma wiecznego
życia, to na co się przyda żyć dobrze? Nie można bowiem mówić
o tych, iż dobrze żyją, którzy celu dobrego życia nie znają z powodu
ślepoty, albo też nim gardzą przez pychę. Nikt zaś nie ma prawdziwej
i niezawodnej nadziei, iż wiecznie żyć będzie, jeśli nie uznaje życia,
którym jest Chrystus, i nie wchodzi przez bramę do owczarni.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Teodoret: Jezus okazał posłuszeństwo
nie jako niewolnik, ale jako Syn.
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Katechizm:
Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?
Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego dla nas
ludzi i dla naszego zbawienia, to znaczy: aby nas grzeszników pojednać z Bogiem; abyśmy poznali Jego nieskończoną miłość; by być dla nas wzorem
świętości; by uczynić nas „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4).
„... narodził się z Maryi Dziewicy”: dlaczego Maryja jest prawdziwie Matką
Bożą?
Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką Jezusa. Istotnie,
Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie
stał się Jej Synem, jest wiecznym Synem Boga Ojca. Jest samym Bogiem.
Co to są sakramentalia?
Są to święte znaki ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych okoliczności życia chrześcijańskiego. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy znak krzyża i inny określony znak. Wśród sakramentaliów
ważne miejsce zajmują błogosławieństwa, które są uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary, poświęcenia pewnych osób Bogu oraz przedmiotów do
użytku liturgicznego.
Co to jest egzorcyzm?
Egzorcyzmem nazywamy, gdy Kościół na mocy swojej władzy prosi w imię
Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści
Złego i uwolnione od jego panowania. W prostej formie występuje podczas
sprawowania chrztu. Egzorcyzm uroczysty, nazywany egzorcyzmem wielkim,
może być wypowiadany tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa.
W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego Ojcu?
Jego cierpienie i śmierć ukazują, jak człowieczeństwo Jezusa stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej miłości, która pragnie zbawienia
ludzi.
Jak wyraziło się podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarowanie Jezusa?
Podczas Ostatniej Wieczerzy, spożywanej z Apostołami, w przeddzień swej
męki, Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia: „To jest Ciało
moje, które za was będzie wydane” (Łk 22,19), „To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).
Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która będzie „pamiątką” (1 Kor 11,25)
Jego ofiary, a swoich Apostołów jako kapłanów Nowego Przymierza.

Dziś o 10:00 Uroczystość Rocznicy I komunii św. Nabożeństwo majowe o 17:15.
Pierwsza kolekta na zakup opału na sezon grzewczy 2014/2015.
—–—————————————–—–——————————————––—–
We wtorek o 19:00 Nabożeństwo fatimskie. Podczas nabożeństwa nasze marianki odnowią swoje przyrzeczenia. W 2014 roku tematem Wielkiej Nowenny Fatimskiej są słowa: Zapraszani do nieba - a jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny. Można przynosić
intencje, które przedstawimy Bogu na modlitwie za wst. MB Fatimskiej.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po mszy ok. 17:30 nabożeństwo majowe.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W piątek o 18:45 spotkanie kandydatów do bierzmowania (3 klasa).
—–—————————————–—–——————————————––—–
W sobotę o 16:00 zapraszam ministrantów i marianki na ognisko.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W przyszłą niedzielę Nabożeństwo majowe o 17:15. Kolekta na cele naszej parafii.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W zakrystii i kancelarii do nabycia: Album + film DVD „Marcelino, chleb i wino”
(25 zł), „Album Kronika kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII + film o cudzie
w Kostaryce” (29 zł), Album „ Śladami św. Jana Pawła II - kronika wszystkich 104 pielgrzymek” (29 zł). Można nabywać dla siebie, jest to też piękny prezent na różne okazje.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Dziękujemy za dar na
misje złożony przez dzieci I komunijne: 820 zł. i 20 €.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny (cena 7 zł. dodatkiem jest płyta DVD z filmem
„Cristiada”)
—–—————————————–—–——————————————––—–
Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne. Hasło tygodnia to słowa: „Powołania są świadectwem wiary”. Prośmy gorliwie za powołanych i o nowe powołania, również z naszej parafii.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W miejsce p. Grażyny Piaszczyńskiej w skład PRD została powołana p. Sabina Owsiak.
Pani Grażynie za dobro i służbę dla naszej parafii dziękujemy. Myślę, że pierwsze spotkanie PRD w tym roku, odbędzie się przed końcem maja.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Emmie Mainka i p. Annie
Świerc, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Annę Janus i Marzenę
Richter oraz z ul. Słonecznej: Annę Wydra i Krystynę Mańczyk. Bóg zapłać!
—–—————————————–—–——————————————––—–
Maryjo nasza Matko - prowadź nas!

