Porządek Nabożeństw
od 07.06. do 14.06.2015 r.
Niedziela 07.07. X zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Mutter Anna anlässlich Geburtstages, Vater Theodor, Schwiegerelter u. ++ Grosseltern beiderseits (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę
Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr.
17:15 Nabożeństwo i Procesja
18:00 Za + Andrzeja Gomoła w miesiąc po śmierci
Poniedziałek 08.06. św. Jadwigi, królowej, wsp.
16:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
z ok. 25 r. urodzin Moniki oraz za żyjących i ++ z rodzin Strach i Maleska
18:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Franciszka
i pokr.
Wtorek 09.06.
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka
Leja, synową Beatę, brata Gerharda, siostrę Reginę, szwagierkę Hildegardę, szwagra Teodora, Pawła
Bronek, Elżbietę i Pawła Leja, dziadków Leja, Steinert, Drzymała
Środa 10.06. bł. Bogumiła, biskupa, wsp.
17:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Czwartek 11.06. św. Barnaby, apostoła, wsp.
11:00 Msza i ślub Magdalena Kruk i Adrian Hosz
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 1. Za + Jerzego Krupok - zam. od sąsiadów
2. Za + męża i ojca w r. śmierci, ++ rodziców i teściów z obu stron, ciocię Teresę
Piątek 12.06. NSPJ, uroczystość
12:00 Za + ojca Bogusława oraz ++ z rodzin Kruk i Hosz
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc
Sobota 13.06. NSNMP, wsp.
8:00 Za + Joachima Gawlik w miesiąc po śmierci
————————–—–——–——–————————————–——–—————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za + męża Marka Buchacz w 8 r. śmierci, ++ pokr. Buchacz, Gałęziok, Ziaja, koleżankę Gabrielę
2. Za + Andrzeja Gomoła - zam. od sąsiadów
19:30 Nabożeństwo fatimskie
Niedziela 14.07. XI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ dziadków Martę i Franciszka Hadaś, Mariannę i Franciszka Kozacki
9:30 Godzinki ku czci NMP
11:00 Za żyjących i ++ parafian, o powołania i zakonne z naszej parafii, za wszystkich darczyńców
15:00 Nieszpory
18:00 Za + żonę Urszulę w 6 r. śmierci, ++ braci Jana i Ryszarda, rodziców, teściów i pokr.
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Okres zwykły
Minął miesiąc Maj. Minął okres Wielkanocny. Mija czas,
mija nasze życie. W tym przemijaniu w każdej chwili aktualny jest wiersz ks. Jana Twardowskiego, zwanego
księdzem od biedronki. Nawet na Jego grobie w świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie przycupnęła sobie biedronka.
Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Zostaną po nich buty i telefon głuchy
Tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
Najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
Potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
Zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
Przychodzi jednocześnie jak patos i humor
Jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
Tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
Jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
Żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
Kochamy wciąż za mało i stale za późno
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
Sentencja tygodnia: C. K. Norwid - Najwięcej chcą od świata Ci co
nic nie robią, ażeby świat był inny. Tylko się żałobią. Samotnie niszcząc serce! Swoje kompleksy leczą wytykając błędy innych.
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Media
Kształtują naszą postawę konsumpcyjną nie tylko poprzez reklamę, ale i dlatego,
że istotą ich działania jest nadawanie, dostarczanie, wciskanie nam wszystkiego.
Ten fakt, że nieustannie coś się nam daje, jest główną przyczyną naszej bierności,
umysłowego uśpienia, pasywnego przeżuwania słów i obrazów. Człowiek nie musi
już o nic się starać i troszczyć, o nic walczyć – bo wszystko jest mu dostarczane
już w postaci uładzonej, spreparowanej, gotowej do trawienia – przez środki przekazu. Media to współczesny kościół, który mechanizmami reklamy i promocji
„wynosi na ołtarze” kampaniami nagonek i oszczerstw swoje ofiary „ strąca do
piekieł”, a swoim wyznawcom , to znaczy nam WSZYSTKIM, urabia poglądy
i przekonania.

Dzisiaj o 17:15 Nabożeństwo i Procesja. Kolekta na cele diecezji i seminarium. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odpust w parafii NSPJ
w Zawadzkiem. Po Mszy o 10:00 wyjazd grupy młodzieży, która wyraziła chęć pomocy
w przygotowaniu ŚDM Kraków 2016 w naszej parafii. do Jarnołtówka.

Człowiek
Może twierdzić, że naprawdę zna drugiego człowieka, nawet, jeśli od lat z nim
przebywa. Ba, nawet nikt nie może powiedzieć, że zna siebie do końca. Z tego, co
składa się na świat naszych wewnętrznych przeżyć, możemy nawet najbliższym
odsłonić tylko ułamki. Ani my nie umiemy ukazać siebie w całości, ani oni nie
byliby w stanie tej całości uchwycić. Wędrujemy obok siebie jak gdyby w półmroku, w którym nikt nie rozpoznaje dokładnie rysów drugiego człowieka. Nieraz
wyłania się obok nas jak oświetlona błyskawica. Ale to są chwile. Żadne spotkanie
nie jest ostateczne. Człowiek dla innych, ale i dla siebie jest największą tajemnicą.
Może, dlatego życie jest tak piękne, bo tajemnicze.
———–————————————–—–————–—–———————–
Terminy nauk przedmałżeńskich: 13,14,20,21 czerwca; 12,13,19,20 września;
6, 7, 12,13 grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ w Zawadzkiem
o godz. 15:00.
———–————————————–—–————–—–———————–
Nasza stronę www. w miesiącu maju odwiedzono 3.127 razy. Na stronie informacje oraz zdjęcia dotyczące życia naszej parafii.
———–————————————–—–————–—–———————–
Zapowiedzi przedślubne: 3. Dawid Dyla zam. Staniszcze Wielkie i Paulina Makusek zam. Kolonowskie; 3. Mariusz Firuta zam. Strzelce Opolskie
i Aleksandra Morawiec zam. Kolonowskie; 3. Paweł Mandla zam. Borycz
i Dominika Żyłka zam. Kolonowskie.
———–————————————–—–————–—–———————–
O życiu konsekrowanym
„Zachowując dziewictwo osoba konsekrowana przyjmuje do swego serca dziewiczą miłość Chrystusa i wyznaje Go wobec świata jako jednorodzonego Syna, jednego z Ojcem”. Jezus przyszedł, aby kochać wszystkich niepodzielnym sercem,
gotowym dać z siebie wszystko. Przez konsekrację ci, którzy Go naśladują, stają
się do Niego podobni w sposobie kochania. Ile razy w oczach księdza albo osoby
zakonnej zdarza się zobaczyć Coś więcej, niż „tylko” spojrzenie?

W sobotę wspomnienie NSNMP patronki naszej parafii. O godzinie 10:00 spotkanie przed odpustem
dla ministrantów i marianek. Od 16:00 do 18:00 okazja do spowiedzi. O 16:00 nauka przedchrzcielna.
O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.

——–—————————–—–———————————–——–———–———————
W środę Msza szkolna o 17:00 i procesja.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
W piątek uroczystość NSPJ. O godzinie 18:45 spotkanie młodzieży gimnazjum 1, 2, 3 klasa
w salce ( film Matteo - mimo, że umarł, nadal egzorcyzmuje. Trwa 50 minut).
——–—————————–—–———————————–——–———–———————

——–—————————–—–———————————–——–———–———————
W przyszłą niedzielę Odpust ku czci NSNMP. Suma o godzinie 11:00. Zapraszamy do udziału
w sumie i procesji. Nieszpory o godzinie 15:00. Gościem odpustu będzie o. Arkadiusz - werbista.
Kolekta na cel malowania naszej świątyni.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Bóg zapłać za każde ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace na naszym placu kościelnym oraz
w świątyni, paniom Marii Kruk, Irenie Czupala za prace przy poduszkach na nasze ławki, panom Józefowi Koj, Henrykowi Schatton za prace przy elektryczności i wyświetlaczu. Za udział w nabożeństwach majowych oraz majówce w ubiegłą niedzielę, Rodzinie Kolpinga za przygotowanie spotkania.
Za składane ofiary na malowanie naszego kościoła. W Boże Ciało został poświęcony nowy baldachim.
Za składane ofiary na malowanie naszej świątyni. Za postawienie ołtarzy na Boże Ciało, za udział
w procesji.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
W sobotę pielgrzymka osób chorych na Górę św. wyjazd o 8:45. Zapisy w zakrystii. 20 czerwca
w Oleśnie spotkanie przedstawicieli PRD.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00. Do wypożyczenia są książki oraz
filmy na płytach dvd (96 tytułów). Filmy będzie można wypożyczać do 14 czerwca i nastąpi wakacyjna przerwa. Prośba o zwrot wypożyczonych filmów do końca czerwca.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
++ Odbyły się pogrzeby śp. Hildegarda Mocny l. 87, śp. Ernest Ochman l. 80. Wieczny odpoczynek …++
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Annie Tacica, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Tulipanowej: Annę Tymich, Marię Radimerską,
Katarzynę Wacławczyk, Renatę Bonk i Barbarę Bonk. Bóg zapłać!
——–—————————–—–———————————–——–———–———————
Pięknego i Błogosławionego tygodnia !

