Porządek Nabożeństw
od 10.05. do 17.05.2015 r.
Niedziela 10.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Annę w r. urodzin, ojca Franciszka, ++ teściów, siostry, braci, bratowe i pokr. z obu stron
(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
Poniedziałek 11.05.
17:30 Procesja i Nabożeństwo majowe
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców Starego Osiedla
Wtorek 12.05.
17:30 Procesja i Nabożeństwo majowe
18:00 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic Haraszowskie, Słoneczna, Pluderska
Środa 13.05.
17:00 Za żyjących i ++ mieszkańców ulic 1 Maja, Collony, Długa, Żeromskiego, Kościuszki
17:30 Procesja i Nabożeństwo majowe
20:00 Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek 14.05. św. Macieja, apostoła, święto
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 ……………………………..
Piątek 15.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla
Rudolfa Krupki z ok. 75 r. urodzin
19:00 ……………………………..
Sobota 16.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, święto
8:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Julię i Józefa, zięcia Bernarda, teściów Martę i Jana, szwagra Franciszka i pokr.
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Emmy
Mainka z ok. 90 r. urodzin, za + męża Ignacego
16:00 Za żyjących i ++ strażaków i ich rodziny
————————–—–——–——–————————————–———————
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 ……………………………..
Niedziela 17.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 ………………….………….(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Irenę Rostkowską
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 ……………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

19(1116) 10.05. – 17.05.2015
Boża miłość
„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają się w naszym
życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam zainteresowanie i wyciąga w naszą
stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w tym
przysłowiu odnajdujemy też potwierdzenie
smutku spowodowanego tym, że człowiek, od
którego oczekiwaliśmy pomocy nie okazał jej,
gdy naprawdę jej potrzebowaliśmy – „ten
jednak nie jest moim przyjacielem”. Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń Boża każe nam zachować należny dystans i być może nie tylko
mówienie, ale też myślenie o Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej poufałości.
Przyjaciele są dla siebie w jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby człowiek, mogę
być partnerem Wszechmogącego? Jezus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali nadal
w postawie niezręcznej służalczości, w której liczymy, że któryś z naszych czynów
wreszcie zasłuży na zauważenie z Jego strony. Oddał za nas życie, dzieli się z nami
tym, co dzieje się między Ojcem i Synem – jest naszym prawdziwym Przyjacielem!
Św. Jan w swoim liście wzmacnia tę naszą świadomość słowami: „W tym przejawia
się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że jesteśmy Jego przyjaciółmi? Czy potrafimy
wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się prawdziwą miłością do Boga i ludzi?
Sentencja tygodnia: Helen Exley - Dziękuję, za ten gest miłości i hojności. On sprawia, że warto żyć.

19/2015

Miłość to wierność wyborowi – (z Oratorium Piotra Rubika)

Dzisiaj niedziela VI Wielkanocna. O 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św.

Refren: Jeśli w szukaniu Bożej mądrości
Ufać Świętemu Augustynowi
Miłość - to wybór drogi miłości
I wierność wyborowi.

Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Do puszek zbiórka dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu.

Czym klęska i czym wielkie brawa
Czym leczyć gorycz bezradności
Czym sukces i czym wielka sława
Gdy w życiu nie ma się miłości

W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 20:00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
————————–—–————–————–——–———–———————
W piątek o 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjum i starszej.
————————–—–————–————–——–———–———————

Czym dom pachnący goździkami?
Czym domu pobielone ściany?
Gdy brak miłości między nami
Gdy się w tym domu nie kochamy

Przyszła niedziela to Wniebowstąpienie Pańskie. Kolekta na organizację ŚDM 2016 r.
————————–—–————–————–——–———–———————

Czym wyśpiewane z serca pieśni
Czym najcudniejsze w pieśni słowo
Czym smak truskawek i czereśni
Bez tego kogoś kto jest obok
Czym susza i uschnięta jabłoń?
Czym bieda i wysokie ceny?
Gdy na nas takie szczęście spadło
Że wzajem kochać się umiemy

————————–—–————–————–——–———–———————
W poniedziałek, wtorek i środę Dni Krzyżowe. Modlitwa o urodzaje ziemskie i zachowanie Nas
od kataklizmów i nieszczęść. Procesje: w poniedziałek i wtorek o godz. 17:30 potem Msza św.;
w środę o 17:00 Msza św., potem procesja.
————————–—–————–————–——–———–———————

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.
————————–—–————–————–——–———–———————

(fragment kazania na Rocznicę I Komunii św.)

Kandydaci do Bierzmowania: środa o 20:00 udział w Nabożeństwie Fatimskim; piątek o 19:00
Msza św. po spotkanie w salce; sobota o 10:00 próba w Staniszczach Wlk. niedziela przed Mszami okazja do spowiedzi.

————————–—–————–————–——–———–———————

————————–—–————–————–——–———–———————

Zapowiedzi przedślubne: 3. Monika Strach zam. Kolonowskie i Łukasz Maleska zam.
Myślina; 3. Magdalena Kruk zam. Kolonowskie i Adrian Hosz zam. Siemianowice Śl.
3. Anna Gerlich zam. Rozmierka i Michał Drzyzga zam Kolonowskie
————————–—–————–————–——–———–———————

Do nabycia Gość Niedzielny
————————–—–————–————–——–———–———————
Szczegółowy plan lipcowego wyjazdu na Bałkany jest do odebrania u ks. Piotra.
————————–—–————–————–——–———–———————
Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za wszelkie ofiary złożone z racji
I Komunii św.
————————–—–————–————–——–———–———————

Lednica: 06.06.2015 rok. Koszt 80 zł. Zgłoszenia u ks. Piotra, następnie pod nr. tel. +48 723239632. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prośba o szybkie decydowanie się do wyjazdu.
————————–—–————–————–——–———–———————
Na wesoło:
* W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym obok księdzem:
Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?
* Podczas seansu kinowego pewien pan szturcha swego sąsiada:
Mógłby pan łaskawie przestać wreszcie chrapać?
Hmm. Ten film jest taki nudny, niech mi pan nie mówi, że się panu podoba.
Nie nie, ale przez pana nie mogę spać!
* Katechetka do Jasia na lekcji religii:
Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie? Nasza sąsiadka!
* Jasiu mówi do Cioci: Wiesz ciociu, przypominasz mi gwiazdę filmową!
Ciocia podekscytowana pyta: Tak, a jaką? Teletubisia.
* Dwaj znajomi spotykają się na ulicy:
Cześć, skąd idziesz? Od dentysty. Ile ci wyrwali? Pół tysiąca.
* Czym różni się klasowy leń od kujona? Pierwszemu dokuczają rodzice. Drugiemu koledzy.

W czwartek o godz. 8;00 wyjazd grupy Margaretka do Piekar Śląskich.
————————–—–————–————–——–———–———————
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. Emmie Mainka, składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
————————–—–————–————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Chabrów: Janinę Hajduk, i Ewelinę Drzymała;
z ul. Długiej: Halinę Stasiak i z ul. Bzów: Karinę Mrozek Bóg zapłać!
————————–—–————–————–——–———–———————
Prośba: 2 tygodnie temu całkowicie spłonął dom brata naszej siostry Macieji - przełożonej i zakrystianki. Rodzina dotknięta tą tragedią to brat, bratowa i ich 8 dzieci. Gdyby ktoś chciał wspomóc swoją ofiarą, to można to uczynić wpłacając na konto: Józef Chrobak, Tylmanowa Rzeka
374, nr. 23 8805 0009 0011 0187 3000 0010 lub przekazując ofiarę bezpośrednio s. Macieji.

