Porządek Nabożeństw
od 01.06. do 08.06.2014 r.
Niedziela 01.06. Wniebowstąpienie
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für
erhaltene Gnaden Bitte um weitere Obhut u. Gesundheit anlässlich Geburtstages
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
18:00 Do Miłosierdzia Bożego z podz. za opiekę z prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok. 88 r. urodzin
Małgorzaty
Poniedziałek 02.06.
18:00 Za ++ matkę Zofię, ojca Zenona, braci Jerzego i Jacka oraz ++ z pokr.
Wtorek 03.06. św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy, wsp.
7:00 Za + Józefa Musiał - zam. od brata Bogusława z rodziną
16:30 W int. młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania
Środa 04.06.
17:00 1. Za + Krystynę Lencke - zam. od sąsiadów
2. Za + Piotra, ++ rodziców Łucję i Teodora, teściów i pokr.
I Czwartek 05.06.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, rodziców
Martę i Emanuela Ziaja oraz ++ z pokr.
I Piątek 06.06.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pargemeinde
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + męża i ojca Ewalda w r. śmierci, ++ rodziców i teściów, brata, 2 szwagrów, ich synów,
+ Józefa
I Sobota 07.06.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, męża Karola oraz ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 …………………………...
Niedziela 08.06. Zesłanie Ducha Świętego
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Anna Rock anlässlich Geburtstages, Vatter Theodor u. ++Grosseltern beiderseites
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Maryi
10:00 Za + męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę
Krystynę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + Cecylię Niewergol w miesiąc po śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

22(1069) 01.06.– 08.06. 2014
Wniebowstąpienie
„Jedenastu zaś uczniów udało
się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, jedni oddali Mu pokłon,
niektórzy jednak wątpili”. Jest to
ostatnie Jego ukazanie się w Galilei, gdy wysłał ich, by chrzcili.
A jeśli niektórzy wątpili, podziwiaj ich prawdomówność: nie zatajają swoich
słabości aż do ostatniego dnia. A jednak i oni wzmocnili się Jego widokiem.
Co zatem mówi, gdy ich ujrzał? „Dana jest Mi wszelka władza na niebie i na
ziemi”. Znów przemawia do nich na sposób bardziej ludzki, bo nie otrzymali jeszcze Ducha, który mógłby ich wznieść wyżej. „Idźcie [więc] i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”. Podaje polecenia:
jedne dotyczą nauki oraz drugie odnoszące się do przykazań. Nie wspomina
o Żydach, ani nie przypomina tego, co się stało, ani nie wyrzuca Piotrowi
jego zaparcia, ani innym ich ucieczki. Nakazuje im rozejść się po całej
ziemi, powierzając im treść nauki wyrażającej się we chrzcie. Dalej, ponieważ przykazał im wielkie rzeczy, mówi, by ich podnieść na duchu: „A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czy widzisz znów Jego własną moc? Czy widzisz, że poprzednie słowa powiedział
do nich, uniżając samego siebie? Powiedział, że będzie nie tylko z nimi, ale
też ze wszystkimi po nich, którzy będą wierzyć. Przecież apostołowie nie
mieli żyć „aż do skończenia świata”, lecz mówi do wiernych jakby do jednego ciała.
SENTENCJA TYGODNIA: św. Ignacy Loyola: Jeśli niedoskonały nie
opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj.
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Opowiadanie:
Pewna dziewczynka żyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim
tatusiem i mamusią. Jednak z powodu podłej zemsty ludzi została porwana.
Ubrani w długie płaszcze, pojawili się oni pewnego dnia, na drodze prowadzącej do szkoły i uprowadzili dziecko. Gnając co sił na swoich czarnych
koniach, gdy byli już bardzo daleko od wioski, skręcili na drogę prowadzącą
w stronę lasu. Panowała w nim nieprzenikniona ciemność, która na zawsze
pochłaniała nieostrożnych, zapuszczających się w las bez przewodnika. Porywaczom zależało bardzo, aby móc tam zgubić dziewczynkę. Dziecko płakało
ze strachu. Powtarzało, a właściwie wykrzykiwało na cały głos modlitwy,
których nauczyła je mama: „Zdrowaś Maryjo”. Dotarli wreszcie do miejsca,
w którym las był już tak gęsty, że prawie niemożliwy do przejścia. Tam
porzucili dziewczynkę. Biedactwo przykucnęło pod wielkim drzewem i nie
przestając zanosić się płaczem, kontynuowało swoje modlitwy: „Zdrowaś
Maryjo”. Nagle, tuż obok nóg dziewczynki wyrosła wyjątkowej piękności
róża, o płatkach tak delikatnych, jak pieszczota. Trochę dalej od niej, również
w bardzo widocznym miejscu, pomiędzy trawą a liśćmi wyrosła jeszcze
jedna, a za nią jeszcze jedna i jeszcze jedna. Wszystkie razem tworzyły ścieżynkę, która prowadziła przez las. Dziewczynka zaczęła poruszać się od jednej róży do drugiej, najpierw bardzo powoli, a następnie coraz szybciej i szybciej. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie czekali
na nią mama i tata. Oni również zauważyli ścieżkę wyznaczaną im przez róże
i podążyli na jej poszukiwanie. W tej drodze pomagało im również nieustanne
odmawianie „Zdrowaś Maryjo”. To właśnie one, wszystkie wypowiadane
„Zdrowaś Maryjo”, przemieniały się w ścieżkę róż, które znów doprowadziły
ich do siebie.
—–—–——–——————————————–—–———————
Malowanie naszej świątyni, planowane jest jesienią 2014 roku. Najtańszą
okazała się firma pana Norberta Halupczoka z Antoniowa (malował nasz
kościół w 2004r.). Wstępny kosztorys to suma ok. 90.000 zł. Planowane jest
też ocieplenie sklepienia naszego kościoła. Wstępnie planowane jest pozostanie w tych barwach i wzorach, które są obecnie. Na dzień 28.05. 2014 r. ofiarę na ten cel złożyło 20 rodzin, kwotę 7.656 zł. Każda rodzina otrzymuje
małe podziękowanie z parafii za złożoną ofiarę. Ofiary można składać na konto parafii BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001, w kancelarii lub
u członków PRD.
Bóg zapłać za składane ofiary i zrozumienie tej inicjatywy remontowej.
—–—–——–——————————————–—–———————
Tradycyjnie o wykonanie czterech ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała prosimy 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 i prawa do. p Skiba).

Dzisiaj 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.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W poniedziałek o 18:45 próba przed Sakramentem Bierzmowania.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
We wtorek o 16:30 ks. biskup Rudolf Pierskała udzieli 12 naszym parafianom Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci i świadkowie gromadzą się w świątyni o 16:15
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
I czwartek miesiąca. O 17:00 Godzina święta, zapraszamy młodzież, która przyjęła
sakrament Bierzmowania, na podziękowanie Panu Jezusowi za ten dar.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
I piątek o 7:00 Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny
chorych z komunią św.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
I sobota o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 11:00 na ognisko zapraszam ministrantów oraz
tych którzy pragną zostać kandydatami na ministranta (w razie deszczu spotkanie będzie
w salce).
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Św. Nabożeństwo o 17:15. Druga
kolekta na zakup opału na zimę. Odpust w parafii Staniszcze Małe. Uczniowie - wolontariusze naszego Gimnazjum pragną przeprowadzić zbiórkę na zakup środków czystości dla
Domu Opieki w Kokotku. Zbiórka będzie przed kościołem po Mszach o 7:30 i 10:00.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
W zakrystii i kancelarii do nabycia: Album + film DVD „Marcelino, chleb i wino”,
„Album Kronika kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII + film o cudzie
w Kostaryce”, Album „ Śladami św. Jana Pawła II - kronika wszystkich 104 pielgrzymek”.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za prace przy rabatkach
kwiatowych, za wyczyszczenie rozety w kościele. Za udział w modlitwach i złożone ofiary
w Dni Krzyżowe. Został zakupiony dla parafii, traktorek - kosiarka.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Rudolfowi Dombek, p. Janowi
Gomoluch i p. Małgorzacie Gerlich składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Dorotę Buchacz, Edeltrudę
Koloch, Katarzynę Bukało, Brygidę Gawlik. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————————––—–
Zapowiedzi przedślubne: Józef Paweł Klysek, zam. Kolonowskie i Agnieszka
Katarzyna Niestrój, zam. Kolonowskie (zap. II).
Stańmy się jak dzieci - pełni ufności i radości !

