Porządek Nabożeństw
od 18.05. do 25.05.2014 r.
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 von Anna Świerc
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 Za ++ ojca Karola w r. śmierci, matkę Agnieszkę, brata Helmuta, teściów ich córkę Brygidę, męża Jana
Poniedziałek 19.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Leona w 3 r. śmierci
Wtorek 20.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, brata Ericha, szwagrów Józefa, Richarda, Henryka, szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron i pokr.
Środa 21.05. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
17:00 Za + Hildegardę Głąbik - zam. od sąsiadów
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 22.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie z ok
urodzin
Piątek
17:00
17:30
18:00

23.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
Za + matkę Martę z ok. urodzin, ++ ojca Wincentego, rodziców Waleskę i Teodora, siostrę Edytę, braci
Wiktora i Franza, ciocię Gertrudę oraz dusze opuszczone
19:00 …………………………...
Sobota 24.05. NMP Wspomożenia Wiernych
8:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, siostrzeńców Lucjana
i Norberta oraz ++ pokr.
15:00 chrzest Izabela Anna Czok
16:00 Za wszystkich żyjących i ++ strażaków z OSP Kolonowskie oraz ich rodziny
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża i ojca Jerzego w 5r. śmierci, ++ rodziców, teściów, brata, bratową, siostrę, szwagra, 2 bratanków oraz dusze opuszczone
Niedziela 25.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie
Eweliny i Grzegorza
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Lucyny i Tadeusza z ok. 24 r. ślubu

Nasza Kolonowska
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Świątynia
„Filip rzekł do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca,
a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus:
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie
nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Czy ten przywilej „widzenia” oblicza
Ojca odzwierciedlonego w Synu zastrzeżony był
tylko dla nielicznych, którzy mieli szczęście
przebywać fizycznie z Jezusem w czasie Jego
życia, czy też rozciąga się na innych? Kiedy
w Starym Testamencie jest mowa o kontemplowaniu oblicza Boga, o spotkaniu Go, chodzi o konkretne miejsce, w którym może się to wydarzyć, a mianowicie o świątynię. W czasie wygnania
to właśnie oddalenie od świątyni czyni jeszcze bardziej palącym pragnienie
ujrzenia oblicza Bożego. Wtedy to zostają zapisane słowa Psalmu 42:
„Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?”. Dla pobożnego Izraelity udanie się na pielgrzymkę do świątyni
równało się ze „stanięciem” przed Bogiem. Dlatego jego dusza wzdycha
i pragnie przedsionków Pańskich. Chciałaby być wróblem albo jaskółką,
aby móc uwić gniazdo „przy ołtarzach Pańskich” (por. Ps 84). Wszystko to
jest prawdą również dla nas dzisiaj. Tyle tylko, że świątynią, w której oglądamy oblicze Boga i możemy „stanąć” przed Nim, nie jest już świątynia
jerozolimska, ani – ściśle mówiąc – żadna inna świątynia. Jest nią zmartwychwstałe i uwielbione ciało Chrystusa. To On jest nową świątynią, zburzoną przez ludzi i w trzy dni odbudowaną przez Boga. „Mówił o świątyni
swego ciała” (J 2,2) – wyjaśnia św. Jan.
SENTENCJA TYGODNIA: Roland Leonhardt: Czasem trzeba wznieść
się ponad przeszkody i szybować ku górze, by osiągnąć nowe cele.
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…
Jesteś przyjacielem, ponieważ jesteś węzłem, który łączy, lecz nie zniewala.
Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem, który uspokaja, lecz nie usypia.
Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem, który poprawia, lecz nie upokarza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem, który śledzi, lecz nie osądza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę.
Przyjacielem, ponieważ jesteś oazą, która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje.
Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem, które kocha, lecz nie zmusza.
Przyjacielem, ponieważ jesteś czułością, która chroni, lecz nie podporządkowuje.
Przyjacielem, ponieważ jesteś obrazem Boga - właśnie dlatego.
—–—————————————–—–—————————
Opowiadanie:
Młoda kobieta wracała do domu z pracy samochodem. Jechała bardzo ostrożnie,
gdyż auto było nowiutkie, wczoraj odebrane i opłacone z oszczędności męża,
który z wielu rzeczy zrezygnował, by móc kupić właśnie ten model. Na bardzo
zatłoczonym skrzyżowaniu kobieta zawahała się przez moment i to wystarczyło,
by uderzyła błotnikiem w tył innego samochodu. Wybuchła płaczem. Jak będzie
mogła wytłumaczyć tę szkodę mężowi? Kierowca drugiego auta był wyrozumiały, ale wytłumaczył jej, że muszą wymienić sobie numery prawa jazdy i inne
dane. Kobieta szukała dokumentów w plastikowej torbie. Wypadł
z niej kawałek papieru. Zdecydowanym charakterem pisma napisane były słowa: „Gdy zdarzy się wypadek... pamiętaj skarbie, że ja kocham Ciebie, a nie
auto!”
—–—————————————–—–—————————
Na wesoło:
* W Poniedziałek Wielkanocny ksiądz rozpoczyna kazanie: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj będziemy chcieli rozważać o dwóch uczniach idących do Emaus.
W pierwszej części kazania zastanowimy się ilu ich było, a w drugiej, dokąd
szli…
* W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: Mućka, powiedz
co! - Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.
* W trakcie dialogu małżeńskiego mąż mówi do żony: Nie twierdzę, że twoja
mama źle gotuje, tylko zaczynam rozumieć, dlaczego zawsze się modlicie przed
jedzeniem.
* Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta:
Czy jest praca dla absolwenta? Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, komórka
i samochód służbowy. - Pani żartuje! - Sam pan zaczął...

Dzisiaj o 17:15 Nabożeństwo majowe. Kolekta na cele naszej parafii. Planowany Piknik
Rodziny Kolpinga zostaje odwołany.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po mszy ok. 17:30 nabożeństwo majowe.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W piątek o 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i starszej.
—–—————————————–—–——————————————––—–
W przyszłą niedzielę Nabożeństwo majowe o 17:15. Kolekta na cele naszej parafii.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
po Mszach św.
—–—————————————–—–——————————————––—–
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. Bóg zapłać za składane
ofiary cmentarne (od nowych pomników i od grobów). Za składane ofiary dla naszych organistom.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
—–—————————————–—–——————————————––—–
Bóg zapłać za składane ofiary na cel malowania naszej świątyni. Wpłaciło 16 rodzin, kwotę 6.056 zł. Ofiary można wpłacać na konto parafii w Banku Spółdzielczym, w kancelarii
lub członkom PRD. Ofiara z ubiegłej niedzieli (na zakup opału) wyniosła 3.364 zł. i 7,20 €.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Następne spotkanie z cyklu "Rozmowy o wychowaniu" odbędzie się dn. 19.05. br.
(poniedziałek) o godz. 17:00 w szkole podstawowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
—–—————————————–—–——————————————––—–
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca, dnia 25.05.2014 o godz. 15 00 do dużej Sali na boisku sportowym.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Nauki przedmałżeńskie odbędą się 7,8,14,15 czerwca; 6,7,13,14 września; 6,7,13,14 grudnia. Rozpoczynają się o godz. 15:00 przy parafii NSPJ w Zawadzkiem.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Oldze Żołnierczyk,
p. Edwardowi Bieniek i p. Elżbiecie Laskawiec składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słonecznej: Urszulę Zajonc i Renatę Muc
oraz z ul. Nowej: Monikę Szolc i Irenę Janiczek. Bóg zapłać!
—–—————————————–—–——————————————––—–
Maryjo nasza Matko - prowadź nas!

