Porządek Nabożeństw

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna

od 29.06. do 06.07.2014 r.
Niedziela 29.06. św. Piotra i Pawła. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ brata Norberta, rodziców i. ++ z pokr.
11:00 1.Za żyjących i ++ parafian
2.W int. wszystkich budowniczych i ofiarodawców naszej świątyni
3. W pewnej int.
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
Poniedziałek 30.06.
18:00 Za zmarłych parafian
Wtorek 01.07.
18:00 Za + Marię Maniera w r. śmierci, ++ z pokr Maniera i Szmatłoch
Środa 02.07.
7:30 …………………….
I Czwartek 03.07. św. Tomasza, apostoła, święto
17:00 Godzina św. i Koronka
18:00 Za + syna Patryka Przybył w 6 r. śmierci oraz ++ z pokr.
I Piątek 04.07.
8:00 W int. chorych i starszych (j. polski)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców, oraz ++ z rodziny i pokr.
I Sobota 05.07.
8:00 Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, ++ jego rodziców Waleskę i Franciszka, rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, 2 braci oraz ++ z pokr.
15.00 chrzest: Nadia Magdalena Puzik
—–—————————————–—–————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. i prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok 50 r. urodzin
oraz 25 r. ślubu, o Dary Ducha św. dla dzieci
Niedziela 06.07. XIV Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Als Dank für die erhaltenen Gnaden und Bitte um weiteren Gottes Schutz in der
Familie anlässlich des Geburtstages
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………….
17:15 Nieszpory
18:00 …………………..

www.parafia-kolonowskie.pl
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Idźcie i wypocznijcie nieco
Piękny czas! Wchodzimy w czas wypoczynku. W żydowskim opowiadaniu
rabin Schmelke, aby nie przerywać studiowania ksiąg, postanowił spać na siedządzo. W czasie snu pomiędzy palcami
była płonąca świeca, która dopalając się
żarem płomienia budziła go do dalszego
studiowania ksiąg. Pewnego dnia odwiedził go rabin Ebilenlech. Zauważył
świecę i śpiącego mistrza. Po cichu wyjął płonący ogarek a rabin obudził się
dopiero następnego dnia. Podczas długiego snu porządnie wypoczął. Wszyscy
w synagodze podziwiali go za piękne
kazanie. A rabin tak to podsumował:
teraz się przekonałem, że nawet przez sen i wypoczynek można służyć Bogu.
SENTENCJA TYGODNIA: Kilka pomysłów dla zostających w domu
w czasie urlopowym:
- Zrób coś dla siebie.
- Pieszo lub rowerem można zwiedzić piękne zakątki okolicy.
- Wróć do czytania książek.
- Poświęć chwile najbliższym.
- Wyłącz telewizor i idź na spacer.
- Każdego dnia zrób rachunek sumienia z czasu, który dał Ci Bóg.
- Uśmiechaj się do życia. Masz je tylko jedno!

26/2014

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.
—–—–——–————————————————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą
Ewangelię w krajach misyjnych.
—–—–——–————————————————
W lipcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.07. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
13.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc
20.07. Róża 9 p. Maria Kruk
27.07. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
—–—–——–————————————————
Na malowanie i ocieplenie sklepienia naszej świątyni wpłaciło 46 rodzin, kwotę 15.706 zł.
—–—–——–————————————————
Święto Młodzieży na Górze św. Anny: 21-26 lipca; Parafialna
pielgrzymka na Górę św. Anny: 29-31 sierpnia. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 18-23 sierpnia.
—–—–——–————————————————
W czerwcu naszą stronę www. odwiedzono 2.896 razy. DZIĘKUJEMY. ZAPRASZAMY do zaglądania na stronę w czasie
letnim. Będą się w galerii (jak serial) ukazywały kolejne części „Klimaty wakacji”.

Dzisiaj Uroczystość św. Piotra i Pawła ale też nasz Odpust ku czci NSM. Msze św.
o 7:30 (j. polski), Suma z procesją o 11:00, 18:00. Sumistą i kaznodzieją jest ks. Piotr
Wróbel. O 15:00 spektakl muzyczny Santo Subito (po koncercie do koszyczka można
złożyć ofiarę). Pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny. Powitanie rowerzystów ok.
19:00. Kolekta na Stolicę Apostolską.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W poniedziałek Msza św. za naszych zmarłych parafian. Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwa.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W środę Msza św. o 7:30. Wyjazd do Nysy i Jarnołtówka.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
I czwartek o 17:00 Godzina św.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
I piątek miesiąca Msza o 8:00 i modlitwa do NSPJ. Od 9:00 odwiedziny chorych
w domach.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
I sobota miesiąca o 17:00 Nabożeństwo maryjne. W sobotę od 9:00 zbiórka złomu.
Do piątku można przynosić kartki, gdzie po złom podjechać.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
W przyszłą niedzielę kolekta na cele kurii i seminarium. Nieszpory o 17:15.
O godzinie 19:00 organowy koncert dyplomowy Karoliny Pawlik.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Dzisiaj 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”. książeczka Dominika „Łamańce językowe”. Książki
o bł. Karolinie Kózkównej, Stygmatycy, Jezuita papież Franciszek, o. Pio, Piękna jak
perła, „Camino”, na płytach DVD kazania Jana Pawła II.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Przygotowanie Uroczystości Odpustowej.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do nabycia: Gość Niedzielny
—–—–—————————————–—–——————————––—–
++ Odbyły się pogrzeby zmarłych parafian: śp. Norbert Spałek, l. 74. i śp, Ewald
Fuchs, l. 78. Wieczny odpoczynek…++
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Annie Muc składamy jak
najserdeczniejsze życzenia.
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kościuszki: Helenę Morawiec, Annę Hornik, Violettę Markowską i Magdalenę Wacławczyk. Bóg zapłać!
—–—–—————————————–—–——————————––—–
Matko Boża i Apostołowie - módlcie się za Nami!

