Porządek Nabożeństw
od 17.05. do 24.05.2015 r.
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 ……………………………..
Poniedziałek 18.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Wojsa, ciocię Marię, Jana Ziaja, Emanuela, Gertrudę Lebioda,
3 siostry, 2 braci, szwagierkę Krystynę, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta i pokr.
Wtorek 19.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + s. Elżbietę - Karmelitankę
Środa 20.05.
17:00 Za ++ rodziców Janinę i Mariana, ojca Eugeniusza
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 21.05. św. Jana Nepomucyna, prezbitera i męczennika, wsp.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i wst. MB oraz o zdrowie dla Czesława
i Marii z ok urodzin
Piątek 22.05.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę. Boże bł i zdrowie dla Piotra Grabowskiego
z ok 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + matkę Marię z ok. ur., ++ ojca Wincentego, rodziców Waleskę i Teodora, siostrę Edytę, braci
Waltra, Franca, ciocię Gertrudę oraz dusze opuszczone
Sobota 23.05.
8:00 Do Ducha Św. o zdrowie i opiekę w rodzinie Macioł
————————–—–——–——–————————————–———————
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + brata Piotra z ok urodzin, ++ rodziców, teściów, dziadków, pokr i dusze opuszczone
Niedziela 24.05. Zesłanie Ducha Św.
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Jerzego, ++ rodziców Pawła i Marię, teściów Piotra i Elżbietę, brata Georga, bratową Helenę, Elfrydę, szwagra Michała, 2 bratanków Józefa i Rudolfa oraz dusze opuszczone
(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów, brata, szwagrów ich synów oraz + Józefa
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

20(1117) 17.05. – 24.05.2015
Wniebowstąpienie
Obraz ukazany w dzisiejszej
Ewangelii można by podsumować
żartobliwie stwierdzeniem, że
chrześcijanin to niezwykły człowiek — jego duch musi mieć wiele kilometrów wzrostu, tak, aby
mając głowę w chmurach, jednocześnie mocno stał na ziemi.
Wystarczy przywołać dzisiejszą
scenę z Dziejów Apostolskich:
ludzie zgromadzeni podczas wniebowstąpienia Chrystusa wpatrywali się w niebo nawet wtedy, gdy
nie było już niczego widać. Musiało to trwać bardzo długo, skoro Bóg posłał na
ziemię dwóch aniołów. Pocieszyli oni osamotnionych uczniów zapewnieniem, że
przecież Zbawiciel powróci. Jednakże w ich pytaniu: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” tkwił też delikatny wyrzut: „Nie stójcie tak. Czeka na was wiele
zadań, trzeba głosić Ewangelię całemu światu”. Oczywiście są ludzie, których
powołaniem życiowym jest wyłącznie modlitwa i kontemplacja, ale dla
„zwykłych” świadków Chrystusowych modlitwa i czyn muszą iść w parze. Dlatego właśnie aniołowie zostali posłani do grupy obserwującej wniebowstąpienie
Jezusa — musieli przypomnieć, że oczekiwanie na powtórne przyjście to nie tylko
wpatrywanie się w niebo i wychwalanie Boga, ale także konkretny czyn wynikający z przesłania Ewangelii. Dziś misja aniołów polegała by na czymś odwrotnym.
Dzisiaj powiedzieliby raczej do wyznawców Chrystusa: „Zatrzymajcie się czasem
w waszym zabieganiu i spojrzyjcie w niebo. Pan przyjdzie powtórnie na ziemię”.
Pamiętajmy o tym w codzienności naszych przepełnionych różnorodnym działaniem dni.
Sentencja tygodnia: Z książki „Niezapomniany”: Dziennikarz: ile było prywatnych wycieczek papieża w góry? Egildo Biocca (ochroniarz) - chyba ze 150.
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Szkła kontaktowe
Pewnego pięknego letniego dnia wąż spotkał w lesie swego starszego przyjaciela skunksa. Co porabiasz? - spytał skunks - Tak dawno się nie widzieliśmy.
Jakoś sobie radzę - odparł wąż - ale wzrok mi się pogorszył i prawie wcale cię
nie widzę. Muszę sobie sprawić szkła kontaktowe. Tak też uczynił i po kilku
dniach znowu spotkał swego przyjaciela. Jak się czujesz? – spytał skunks.
Ach… załamało mi się życie rodzinne – odpowiedział zdruzgotany wąż. Jakiż
wpływ na życie rodzinne mogą mieć szkła kontaktowe? - zapytał zdziwiony
skunks. To proste. Odkryłem, że mieszkam z wężem do podlewania roślin.
Wszystkie możliwości
Ojciec obserwował swego syna próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami.
Maluch wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem, jednak nie udało mu
się przesunąć wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował. Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? - zapytał ojciec. Tak - odparł chłopiec.
Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc.
Modlić się to próbować „wszystkich” naszych możliwości!
————–————–—–———————–——–———–——————
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Człowiek jest zdolny do takiej egzystencji „na wzór Chrystusa”, do jakiej
zostało wezwanych w ciągu dziejów bardzo wielu ochrzczonych, jedynie na
mocy specjalnego powołania i szczególnego daru Ducha Świętego”.
Osoby konsekrowane mogą swoim życiem pokazywać, że „nie tutaj ojczyzna”,
nie dlatego, że mają wystarczająco dużo determinacji, ale dlatego, że zostały
wyjątkowo obdarowane. Bóg udziela im łaski wewnętrznego namaszczenia,
w której pragnienia serca prowokują do codziennego wybierania ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa.
————–————–—–———————–——–———–——————
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.
————–————–—–———————–——–———–——————

Nowe wezwanie
Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
8 listopada 2014 roku (Prot. 130/14) do treści Litanii Loretańskiej włączono
kolejne wezwanie. Po słowach "Matki łaski Bożej" należy odmówić wezwanie
"Matko miłosierdzia". Zmianę należy uwzględnić podczas tradycyjnych nabożeństw majowych.

Dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie. Nabożeństwo majowe o 17:15. Kolekta na
organizację ŚDM Kraków 2016 r.
————————–—–————–——–——–———–———————
We wtorek w par. Staniszcze Wlk. o godz. 16:30 ks. biskup Andrzej Czaja
udzieli Sakramentu Bierzmowania m.in. 17 naszym młodym parafianom.
————————–—–————–——–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
————————–—–————–——–——–———–———————
W piątek na plebanii o 19:00 spotkanie PRD.
————————–—–————–——–——–———–———————
W sobotę o 10:00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu.
————————–—–————–——–——–———–———————
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kolekta na cele parafii.
————————–—–————–——–——–———–———————
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 dbałość
o nasz plac kościelny i rabatki kwiatowe, za porządki w kaplicy pogrzebowej,
za naprawy wyświetlacza i spraw elektrycznych. Ofiara na pomoc dla Nepalu
wyniosła 2.232 zł i 10 euro. Za wsparcie akcji zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Za modlitwy, udział i ofiary Dni Krzyżowych.
————————–—–————–——–——–———–———————
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie nasza prośba o wykonanie
ołtarzy. W tym roku kierujemy ją do mieszkańców ulic: 1. Nowa, 2. Szkolna,
3. Kościuszki (koniec), Żeromskiego, 4. Pluderska.
————————–—–————–——–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Oldze Żołnierczyk, składamy
jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–————–——–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Różanej: Bożenę Konieczko,
Justynę Czupała, Iwonę Cierpich i Łucję Antoniewicz. Bóg zapłać!
————————–—–————–——–——–———–———————
Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Majowych !

