Porządek Nabożeństw
od 22.06. do 29.06.2014 r.
Niedziela 22.06. XII Zwykła
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 Za + Pawła Mańczyk w 4 r. śmierci
17:15 Nabożeństwo i Procesja
18:00 Za + brata Józefa, ++ syna Marcina, brata Lesława, ojca Alojzego
Poniedziałek 23.06.
11:00 Msza św. i ślub Agnieszka Niestrój i Józef Klysek
18:00 Za + matkę w r. śmierci, ++ ojca Teodora, brata Piotra, teściów i pokr. Procesja.
Wtorek 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
18:00 Za ++ rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, męża Jana, siostry Stefanię
i Hildegardę, braci Wilhelma i Oswalda, bratowa Elżbietę, siostrzeńca Jerzego oraz
++ pokr. i dusze opuszczone. Procesja.
Środa 25.06.
18:00 Do NSPJ i MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę Bożą, zdrowie
i dary Ducha św. w rodzinie. Procesja.
Czwartek 26.06.
18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha św.
z ok. jubileuszu urodzin. Procesja.
Piątek
8:30
17:30
18:00

27.06. NSPJ, uroczystość
Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego
Różaniec za młode pokolenie
1. Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie dla syna Grzegorza z ok. 30
r. urodzin
2. Za + ojca i męża Henryka w r. urodzin, ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny

Sobota 28.06. NSNMP, wsp.
8:00 …………………………..
—–—————————————–—–——————————————––—–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc oraz ++ z pokr.
Niedziela 29.06. św. Piotra i Pawła. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Bruder Norbert, Eltern u. ++ aus der Verwandschaft
11:00 1.Za żyjących i ++ parafian
2.W int. wszystkich budowniczych i ofiarodawców naszej świątyni
3……………………………….
15:00 Santo Subito - spektakl muzyczny
18:00 Za + męża i ojca Henryka Dyla z ok. r. śmierci, ++ rodziców oraz wszystkich z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

25(1072) 22.06.– 29.06. 2014
Kto przyzna się do Mnie...
Słońce z góry hojnie rozdziela swoje promienie
na wszystkich, widzą je jednak tylko ci, którzy
mają oczy, i to niezamknięte. Czyste światło
dostrzegają jedynie ci, którzy dzięki czystości
oczu widzą z całą ostrożnością, a nie ci, którzy
mają oczy osłabione chorobą czy zaćmą lub
czymś tego rodzaju. Podobnie Bóg udziela
z góry wszystkim swej pomocy: jest On bowiem
źródłem zbawienia i światła, z którego wiecznie
wytryska miłosierdzie i dobroć. Korzystają z tej
łaski – mocy do ćwiczenia się w cnocie, do osiągnięcia doskonałości i do czynienia cudów nie
wszyscy bez różnicy, ale tylko ci, którzy realizują swe dobre postanowienia i czynem wykazują są miłość ku Bogu i wiarę,
ci, którzy doskonale odwrócili się od złych czynów, a przylgnęli całkowicie
do przykazań Bożych i skierowują oczy swego umysłu na Chrystusa, słońce
sprawiedliwości. Chrystus nie tylko ofiarowuje z góry swe niewidzialne
ramię pomocy tym, którzy walczą, ale zachęca nas przez słowa Ewangelii
i jasno do nas przemawia: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie
przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt
10, 32). Patrzcie więc, że ani wy nie możecie głosić wiary w Chrystusa, ani
też jej wyznawać bez otrzymania od Niego uprzednio pomocy i wsparcia; ani
Pan nasz Jezus Chrystus nie wyzna was otwarcie w przyszłym świecie,
nie połączy nas i nie przedstawi swojemu najwyższemu Ojcu, jeśli nie znajdzie w nas samych okazji do tego.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Pierwszym ciosem, wymierzonym człowiekowi, bywa czasem „tylko” słowo.
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Pielgrzymka do Bratysławy i Budapesztu: Termin piątek niedziela, 03 - 05 października. Koszt od 500 do 580
( w zależności od ilości osób).1 dzień zwiedzanie Bratysławy, 2 dni zwiedzanie Budapesztu, 2 noclegi w tym mieście,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie, pokoje 2 osobowe, opieka pilota. Wstępne zapisy u ks. Piotra do 05 lipca.
—–—–——–————————————————
Zbiórka złomu na cel malowania kościoła będzie w sobotę
06 lipca. Kartki do kogo po złom podjechać można przynosić do zakrystii lub kancelarii.
—–—–——–————————————————
W środę 02 lipca wyjazd młodzieży do Nysy i Jarnołtówka
(wejście na Kopę biskupią). Koszt 10 zł. Zapisy u ks. Piotra.
—–—–——–————————————————
Święto młodzieży na Górze św. Anny 21 - 26 lipca. Zapisy
u o. Franciszkanów, tel. 48 697639879.
—–—–——–————————————————
Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa, gdzie
sporo wartościowych propozycji. Już w najbliższy wtorek,
po 20-stej, ostatnia przed przerwą wakacyjną audycja adresowana głownie do młodzieży - "YouDox. Strefa młodych".
Zapraszają: Hanna Honisz i ks. Mateusz Buczma. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać też przez Internet to na stronie www.doxa.fm
—–—–——–————————————————
Dobrego czasu wszystkim, którzy rozpoczynają wakacje.
Odpoczynku. Dobrze wykorzystania czasu. Dużo pozytywnych wrażeń i pięknych chwil. Pamiętajmy o ofiarowaniu
czasu Bogu. Pamiętajmy o modlitwie i Mszy św. niedzielnej.

Dzisiaj XII Zwykła. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Odpust
w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
We wtorek o 7:00 wyjazd dzieci do Wadowic, jako nagroda za konkurs o św.
Janie Pawle II. Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed końcem roku szkolnego od
16:00 do 18:00. Spotkanie 1 i 2 klasy gimnazjum o 18:45.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała, poświęcenie wianków.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W piątek o 8:30 Msza św. dla uczniów i pracowników szkoły podstawowej
i gimnazjum. Od 16:00 do 18:00 okazja do spowiedzi św. przed Uroczystością
Odpustową.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Przyszła niedziela to Uroczystość św. Piotra i Pawła ale też nasz Odpust ku czci
NSNMP. Msze św. o 7:30 (j. polski), Suma z procesją o 11:00, 18:00. ZAPRASZAMY szczególnie na Sumę. Sumistą i kaznodzieją będzie ks. Piotr Wróbel.
O 15:00 spektakl muzyczny Santo Subito. Pielgrzymka mężczyzn na Górę św.
Anny. O 6:30 wyjazd rowerzystów. Kolekta na Stolicę Apostolską.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W przyszłą niedzielę po mszach o 7:30 i 11:00 przed kościołem 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”. Książka „Camino”,
książeczka Dominika „Łamańce językowe”. Książeczka o bł. Karolinie Kózkównej i inne książki.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie
Uroczystości Bożego Ciała, udział w procesji. Grupie Margaretka za przygotowanie środowego spotkania. Ofiara do puszek w ubiegłą niedzielę wyniosła 730 zł
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Spotkanie osób żyjących w zawiązkach niesakramentalnych w Prudniku Lesie 21
czerwca o 15:00. Święto Młodzieży na Górze św. Anny: 21 - 26 lipca; Parafialna
pielgrzymka na Górę św. Anny: 29 - 31 sierpnia.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hanylorii Drąg,
p. Elisabeth Spałek i p. Marii Hornik składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Barbarę Strzyś,
Marię Kaczmarczyk, Ewę Kaczmarczyk, Annę Wilczek. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Pięknego i błogosławionego tygodnia !

