Porządek Nabożeństw
od 03.05. do 10.05.2015 r.
Niedziela 03.05. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Wilhelma w r. śmierci i urodzin, ++ matkę Gertrudę, matkę Marię, szwagra Alfreda,
kuzyna Bernarda, chrzestną Annę, wujka Józefa, dziadków z obu stron i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. dzieci I Komunijnych, rodziców i ich rodzin
15:00 Nabożeństwo
18:00 Za + Wernera, ++ rodziców z obu stron
Poniedziałek 04.05. św. Floriana, męczennika, wsp.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Z podz. za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę MB i dary Ducha Św. zdrowie oraz rozeznanie drogi życiowej dla Emilii Konieczko z ok. 18 r. urodzin
Wtorek 05.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
dla Joanny i Leonarda z ok. 15 r. ślubu oraz o Boże bł. i zdrowie dla córek
Środa 06.05.
17:00 Za + męża i ojca z ok. urodzin oraz za ++ pokr z obu stron
17:30 Nabożeństwo majowe
I Czwartek 07.05.
17:00 Godzina św. Majowe, Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża Henryka z ok. urodzin oraz ++ rodziców z obu stron pokr. i dusze w czyśćcu
Piątek 08.05. św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + ojca w r. śmierci oraz ++ matkę, brata, teścia oraz pokr.
Sobota 09.05.
8:00 Do Bożej Op. za wst NSNMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie z ok.
urodzin Brygidy Pawlik
————————–—–——–——–————————————–———————
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża Józefa, syna Zygfryda, rodziców Annę i Wincentego, teściów Marię i Błażeja,
siostrę, bratową, braci, szwagrów ++ Henryka, Józefa i pokr.
Niedziela 10.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 ……………………. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. dzieci Rocznicy I Komunii, rodziców i ich rodzin
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Czesława Drąg w 3 r. śmierci, ++ rodziców Jana i Stanisławę, teśiów Antoniego i Eleonorę Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

18(1115) 03.05. – 10.05.2015
Winny krzew
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy”. Słowa Chrystusa o winnym
krzewie i latoroślach przyjmujemy z radością, ale też i z lękiem. Radość bierze się
stąd, że Chrystus zapragnął zjednoczyć się
z nami. Jesteśmy nie tylko Jego wyznawcami, uczniami, naśladowcami, ale należymy do Niego tak ściśle, jak gałąź do krzewu. Możemy w Nim trwać, a to coś o
wiele więcej, niż być blisko Niego. Trwanie w Chrystusie nie jest jednak stanem
tymczasowym. Jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa, nadać swemu życiu głębszy
sens i wydać owoce, to nie może być wierzącym „od czasu do czasu”, ale raz
podjąwszy decyzję, musi konsekwentnie trwać w komunii z Panem. Lęk natomiast rodzi stwierdzenie, że wśród latorośli nie wszystkie są żywe i owocują. Istnieją także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie odpowiedzieć na pragnienie Jezusa i odrzucić komunię, którą nam proponuje. Możemy próbować układać
sobie życie w oderwaniu od krzewu, jakim jest On sam, w oparciu o własne moce
i zamiary. Ale czy będziemy zdolni przynosić owoce? Dzisiaj wielu ludzi,
zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego życia i na wewnętrzną pustkę,
przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie sobą. Nie widzi dla siebie żadnych
perspektyw. Czy nie jest to stan usychania daleko od Chrystusa? Czy ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z odłączenia od winnego krzewu? Chrystus
nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę poświadczają święci, którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeństwa i wielkością swej miłości.
Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Zajrzyj w oczy dziecka a ujrzysz Boga.

18/2015

Wyjazd:
Budapeszt / Medjugorie / Mostar / Dubrownik / Split / Adriatyk
Termin: 02. - 09. lipiec 2015 roku
Zabieramy: pozytywne energie, Drogę do nieba, różaniec, 2 pary butów ( w tym dobrze
zabrać sandały), nakrycie głowy przeciw słoneczne, strój kąpielowy, prowiant na drogę
do Budapesztu, reszta wg. indywidualnych potrzeb.
Koszt: 1.590 zł + 50 euro. Do 31.05. wpłacamy całość w złotówkach, euro zabieramy
z sobą. Numer konta do wpłat: parafia Kolonowskie BS Kolonowskie - 28 8909 1016
2001 0006 5852 0001, z dopiskiem wyjazd. Do 31.05. podać numer paszportu.
Noclegi: w 2 osobowych pokojach. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
2 autokary: z biura Sindbad. Opieka: 2 pilotów i1 ksiądz. Ubezpieczenie: pełne.
Wyjazd: czwartek 02.07. o godz. 4:00 zajmujemy miejsca w autokarze przydzielone
przez ks. Piotra, o godz. 4:30 Msza św. i ok. 5:00 wyjazd - kierunek południe Europy.
Powrót: czwartek 09.07. w godzinach wieczornych.
————————–—–————–————–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Monika Strach zam. Kolonowskie i Łukasz Maleska zam. Myślina; 2. Magdalena Kruk zam. Kolonowskie i Adrian Hosz zam.
Siemianowice Śl. 2. Anna Gerlich zam. Rozmierka i Michał Drzyzga zam Kolonowskie
————————–—–————–————–——–———–———————
„Taki tyci mały” - TREBUNIE - TUTKI
1. Jak kogosi fces małego spotkać, Pieknie pytom jest stokrotka,
Ale nisko musis schylić głowę, By stokrotki słyseć mowę.
Ref.: Ino mały, taki tyci mały, cłowiek świat pokochać może cały,
Przecie nawet Wielki Bóg, Staśnie małym stać się mógł.
2. A jak głębie fces uwidzieć wielką, Pieknie pytom jest źródełko,
Przed źródełkiem tym uklęknąć trzeba, By uwidzieć w nim pół nieba.
3. Jak byś fcioł usłyseć jak tam zdróko, To ozpatrzuj się za mrówką,
A z uwagą w lesie stawioj nogi, Choć roz mrówce ty zyńdź z drogi.
4. A jak cłowiek fce być straśnie wielki, Musi zmaleć do muszelki,
I nie marzyć by być wielkoludem, Ba nojmniejsym Bozym cudem.
(fragment kazania na dzień I Komunii św.)
————————–—–————–————–——–———–———————
Biały Tydzień po I Komunii św.: poniedziałek po Mszy spotkanie w salce przy rogaliku; wtorek ofiara na cel misji; środa modlitwa za rodziców; czwartek wizyta na plebanii i klasztorze; piątek oddanie siebie NSPJ, sobota o 9:00 wyjazd na Górę św. Anny.

Dzisiaj Niedziela V Wielkanocna. Dzień I Komunii św. Msza św. o 10:00. Nabożeństwo
o 15:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
————————–—–————–————–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–————–————–——–———–———————
W I czwartek o 16:00 Godzina św. Nabożeństwo majowe i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
————————–—–————–————–——–———–———————
W sobotę o 17:00 nauka przed chrzcielna.
————————–—–————–————–——–———–———————
Przyszła niedziela VI Wielkanocna. O 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św.
Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Do puszek zbiórka dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi w Nepalu.
————————–—–————–————–——–———–———————
Rocznica I Komunii św. We wtorek o 16:30 próba dzieci. W piątek od 16:00 do 17:30
okazja do spowiedzi św. dla dzieci i rodziców.
————————–—–————–————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes. W bibliotece po Mszy niedzielnej o 10:00 do wypożyczenia książki i filmy na płytach dvd. Spowiedź pół godziny
przed Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św.
————————–—–————–————–——–———–———————
W poniedziałek 18.05. w Zawadzkiem Muzyka i Inspiracja, spotkanie dla uczniów gimnazjum. Szczegóły na plakatach w gablotce.
————————–—–————–————–——–———–———————
Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Szczególnie za przygotowanie świątyni i uroczystości I Komunii św. Za ofiary składane na cel malowania naszej
świątyni, za wykonanie nowych drzwi do toalet.
————————–—–————–————–——–———–———————
Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badanie wykrycia osteoporozy. Badanie
odbędzie się w ambulansie diagnostycznym, we wtorek 05.05. o godz. 14:00 na parkingu
przy kościele. Pomoc Kościoła w Potrzebie organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka będzie w piątek 15.05. o godz. 12:00 na parkingu przy
kościele.
————————–—–————–————–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jadwidze Wiśniewskiej, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–————–————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Chabrów: Marię Kutal, Annę Muc, Krystynę Spałek i Joannę Spałek. Bóg zapłać !
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe!

