Porządek Nabożeństw
od 25.05. do 01.06.2014 r.
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
Poniedziałek 26.05. św. Filipa Nereusza, prezbitera, wsp.
17:30 Nabożeństwo majowe i procesja do krzyża na Osiedlu
18:00 1. Za żyjących i ++ mieszkańców Starego Osiedla
2. W int. żyjących i ++ naszych matek
Wtorek 27.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i procesja do krzyża na ul. Haraszowskie
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna
Środa 28.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i procesja do kapliczki nad rzeką
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców Bendawice, 1 Maja, Collony, Długa, Żeromskiego, Kościuszki
Czwartek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wsp.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża i ojca Józefa w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokr.
Piątek
17:00
17:30
18:00

30.05.
Różaniec za młode pokolenie
Nabożeństwo majowe
1.
2.Za + matkę i babcię Paulinę, ++ ojca i dziadka Piotra, Józefa i Leonarda, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 31.05. Nawiedzenie NMP, święto
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MB dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny
z ok. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci
12:30 Msza św. i ślub: Katarzyna Koprek i Dariusz Łukacz
15:00 chrzest : Alicja Katarzyna Bukało
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 O dar życia wiecznego dla męża i ojca Józefa Świerc oraz ++ z pokr.
Niedziela 01.06. Wniebowstąpienie
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………………...
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Do Bożej Op. za wst. NMP dziękując za otrzymane łaski przez 85 lat życia prosząc o dalsza opiekę dla
Olgii Żołnierczyk oraz o Boże bł. w rodzinach córek i wnuków
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Miłosierdzia Bożego z podz. za opiekę z prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok. 88 r. urodzin Małgorzaty

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Duch Pocieszyciel
Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa
w dzisiejszej Ewangelii brzmią bardzo zagadkowo. Pewnie z tego powodu Apostołowie nie
mogli pojąć, dlaczego już w niedalekiej przyszłości ma zstąpić na nich Duch Pocieszyciel.
Jednak Pan Jezus obiecał im, że będą mogli Go
rozpoznać i przyjąć, jeśli będą zachowywali
Jego przykazania. W sposób szczególny chodzi
tu o przykazanie miłości. Od swoich uczniów
Pan Jezus oczekuje, że właśnie to przykazanie
stanie się najważniejszym wyznacznikiem ich
decyzji, działania oraz relacji z innymi ludźmi.
Warto poświęcić kilka chwil na przemyślenie
tej prawdy. Wielu ludzi zauważa w przykazaniach jedynie ograniczenie osobistej wolności;
jeszcze inni oburzają się, gdy słyszą, że czegoś im nie wolno robić.
Niewielu pyta o to, co kryje się za treścią przykazań; przed czym starają się nas chronić oraz w jaki sposób mogą nas ubogacić. Codzienna
troska o życie w przyjaźni z Bogiem, to troska o wypełnienie Jego
przykazań.
Przyjście Ducha Pocieszyciela oraz Jego działanie wypełni odtąd
życie całego Kościoła, gdyż będzie On obecny w każdym człowieku,
który uwierzy w Syna Bożego. Dla apostołów i uczniów Chrystusa
oznacza to przyjęcie nowego zadania, które polega na objawianiu światu Syna Bożego oraz nowego stylu życia, którego twórcą jest Duch
Święty.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Tylko szczęśliwy człowiek
potrafi innych uszczęśliwić.
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Opowiadanie:
Pewien mistrz murarski pracował wiele lat w wielkim zakładzie budowlanym.
Kiedyś jednak od prezesa tegoż zakładu otrzymał interesujące zamówienie na
wybudowanie wspaniałej willi według własnego projektu i uznania. Mógł wybrać
najpiękniejsze miejsce i nie przejmować się żadnymi kosztami. Wszystkie koszty
miały być pokryte z funduszy zakładu.
Prace rozpoczął natychmiast. Wykorzystując jednak pokładane w nim bezgraniczne zaufanie, jakim go obdarzono, pomyślał sobie, że może użyć starych
surowców z odzysku oraz zatrudnić mniej wykwalifikowanych robotników, aby
w ten sposób zagarnąć dla siebie nieuczciwie zaoszczędzone pieniądze. I tak
w krótkim czasie wybudował zamówioną willę, ale jej jakość daleka była od tego,
co mógłby zrobić gdyby był uczciwy i rzetelny.
Kiedy dom został ukończony, w czasie wydanego na tę okoliczność przyjęcia,
wręczył swojemu prezesowi klucze do posiadłości. Prezes jednak zwrócił mu je
natychmiast i z uśmiechem powiedział: Ten dom jest naszym podziękowaniem
dla ciebie za rzetelną pracę. Niech będzie wyrazem naszego poważania i szacunku dla ciebie i twojej pracy.
—–—––—–—————————————–—–—————————
św. Jan Paweł II o rodzinie:
„Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg
miłości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan żywi
dla swego Kościoła”. Im jestem bardziej pobożny, tym więcej mogę otrzymać
błogosławieństwa. Im bardziej grzeszę, tym bardziej narażam się na to, że Bóg
się na mnie pogniewa, w jakimś sensie obrazi. Czy zdarza Ci się tak myśleć? Czy
religia jest rodzajem umowy między Bogiem i człowiekiem? Na szczęście Bóg
kocha zawsze tak samo, Jego wierność jest niezmienna. Małżeństwo „nasycone”
Bożą miłością jest nierozerwalne i mimo grzeszności małżonków, może być silniejsze od przeciwności.
—–—––—–—————————————–—–—————————
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie o wykonanie czterech ołtarzy
prosimy naszych parafian. W tym roku prośbę kierujemy do mieszkańców ulic:
1. Krzywa, Prosta, Leśna (2,3)
2. 1 Maja (od Długiej do końca, prawa strona)
3. Kościuszki (od Szkolnej obie strony, do p. Gajda)
4. Haraszowskie (od Słonecznej do końca, lewa strona)
—–—––—–—————————————–—–—————————
W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.06 Róża 2 p. Anna Bock
08.06 Róża 3 p. Inga Muc
15.06 Róża 4 p. Hildegarda Czupała
22.06 Róża 5 p. Elfryda Fleger
29.06 Róża 6 p. Maria Baron

Dzisiaj Nabożeństwo majowe o 17:15. Kolekta na cele naszej parafii.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W poniedziałek, wtorek i środę Dni Krzyżowe, modlitwa o urodzaje ziemskie i zachowanie
Nas od nieszczęść i kataklizmów. Nabożeństwo majowe z procesją do krzyży i kaplicy o 17:30,
następnie wieczorne Msze św. Mszy szkolnej nie będzie ale dzieci również zapraszamy do
udziału w modlitwie w tych dniach.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W poniedziałek Dzień Matki. Msza św. wieczorna w intencji żyjących i ++ matek.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W czwartek o 19:00 na plebanii spotkanie PRD.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Czuwanie dla kandydatów do Bierzmowania w piątek: od 17:00 do 18:00 okazja do spowiedzi św. (również rodziny i świadkowie), o 17:30 udział w Nabożeństwie majowym
i Mszy św. o 18:00. Po Mszy spotkanie w salce i film religijny. Zakończenie ok. 20:30.
O 18:45 w salce sióstr spotkanie 1 i 2 klasy gimnazjum.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W przyszłą niedzielę Wniebowstąpienie Pańskie. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele kurii
i seminarium oraz na budowę świątyni Opatrzności Bożej. Na Górze św. Anny pielgrzymka
mniejszości narodowych. Szczegóły w gablotce. Modlitwie różańcowej przewodniczy Róża 2
p. Anna Bock.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapraszamy na ostatni tydzień Nabożeństw Majowych.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
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.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
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.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Zarząd koła DFK Kolonowskie zaprasza swoich członków na spotkanie z okazji Dnia Matki
i Ojca, dzisiaj o godz. 15 00 do dużej Sali na boisku sportowym.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Ewaldowi Fuchs, p. Józefowie
Ochman, p. Krystynie Mocny, p. Annie Danisz, p. Małgorzacie Rentchen i p. Franciszkowi Konieczko, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Małgorzatę Wilczek, Magdalenę
Dziuba, Kornelię Demarczyk, Renatę Knapik. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Józef Paweł Klysek, zam. Kolonowskie i Agnieszka
Katarzyna Niestrój, zam. Strzelce Opolskie (zap. I).
Maryjo nasza Matko - prowadź nas!

