Porządek Nabożeństw
od 14.06. do 21.06.2015 r.
Niedziela 14.06. XI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ dziadków Martę i Franciszka Hadaś, Mariannę i Franciszka Kozacki
10:30 Godzinki ku czci NMP
11:00 1.2.3. Za żyjących i ++ parafian, o powołania kapłańskie 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.
Poniedziałek 15.06. bł. Jolanty, zakonnicy, wsp.
13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za dar 80 lat życia, z prośbą o dalszą opiekę nad bratem
Johanem z ok. urodzin oraz o Boże bł. dla synów z rodzinami
18:00 Za ++ parafian
Wtorek 16.06.
18:00 1. Za + męża i ojca Pawła Czaję w r. urodzin, jego ++ rodziców i pokr z obu stron
2. Za + Jerzego Krupok w miesiąc po śmierci
Środa 17.06. św. brata Alberta, 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 Herberta Gajda
Czwartek 18.06.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + matkę Łucję, ojca Teodora, brata Piotra, pokr i dusze w czyśćcu
Piątek 19.06.
15:00 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 dla Joachima oraz o radość wieczną dla synów Józefa i Rudolfa
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Annę i Floriana Labus, brata Jana, szwagra Manfreda oraz ++ z rodzin Labus
i Muc
Sobota 20.06.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka, męża
Karola, siostrę Helenę, szwagierkę Elfrydę i ++ pokr.
15:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok 90 r. urodzin Gertrudy Bonk
————————–—–——–——–————————————–——–—————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM o opiekę, łaski i zdrowie dla PZ Wędkarzy i ich rodzin w Kolonowskiem oraz za ++.
Niedziela 21.06. XII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. i prośbą w pewnej int.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + syna Pawła w 5 r. śmierci, ++ z rodzin Mańczyk i Żak
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Hildegardę Mocny w 88 r. urodzin
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Boże Królestwo
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem
kłos, a potem pełne ziarno w kłosie”. A potem
następują żniwa... Swoiście pięknym komentarzem do tego tekstu w wymiarze Kościoła mogłyby być słowa o. Piotra Rostworowskiego:
„Kościół nie na to został ustanowiony, aby był
piękny, tylko na to, by zbawiał. Bierze na własny rachunek grzesznika, bo jest jakby wielką
lecznicą. I nikt nie ma o to pretensji, że w szpitalu są chorzy – ale tam jest brama, którą wypuszczają zdrowych. Nie pytajcie, gdzie Kościół ma świętych. Oddał ich Bogu, a przyjął chorych”. W tym
kontekście ziemią, w której wzrastamy, jest Kościół, a w nim zbawcze misteria. Gdy się na nie otwieramy, działają w sposób dla nas niezauważalny.
Zarówno lekarstwem, jak i siłą dającą wzrost jest miłość Boża obecna w naszym sercu. Jest ona wielką potęgą, większą od wszystkiego. Dla tak zwanych „realistów”, tych którzy chcą realnie budować swoje szczęście tutaj, na
ziemi, ta miłość nie przedstawia żadnej siły, a tym samym nie ma żadnej
wartości praktycznej. Co najwyżej jest rodzajem ucieczki w świat marzeń.
Natomiast Pan Jezus w przypowieści porównuje miłość do ziarna gorczycy,
które jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta
i staje się większe od innych jarzyn. W pewnym momencie okaże się jednak,
że wszystko to, co może dać świat, traci swoją wartość i jedyne, co pozostaje, to miłość Boga w nas. To, co takie słabe, staje się najmocniejsze i najważniejsze. Praktycznie jednak w życiu taki wzrost wymaga cierpliwości i wytrwałości.
Sentencja tygodnia: Paul Heyse - Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się.
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Opowiadanie
Pewnej niedzieli, około południa, młoda kobieta myła w kuchni sałatę, kiedy podszedł do
niej mąż i zapytał: Czy pamiętasz, jaka była dziś Ewangelia i o czym dziś rano mówił podczas kazania ksiądz? Już nie pamiętam - wyznała kobieta. No to po co chodzisz do kościoła i słuchasz słów Pisma świętego i kazań, skoro zaraz o nich zapominasz? Mój drogi,
popatrz: woda myje tę sałatę, ale potem nie znajdziesz wody w talerzu; a przecież sałata
będzie czysta.
Nie chodzi o to, by robić notatki podczas kazania. Ważne jest, byśmy zostali "obmyci"
Słowem Bożym.
———–———————–———————–—–————–—–———————–
O życiu konsekrowanym
„Doświadczenie bezinteresownej miłości Boga jest tak głębokie i silne, że osoba konsekrowana czuje się zobowiązana odpowiedzieć na nie bezwarunkowym poświęceniem Mu
własnego życia, złożeniem w ofierze wszystkiego”. Przez lata nad jeziorem lednickim w
jednej z pieśni rozbrzmiewają słowa: „dla tej Miłości warto żyć”. Jeśli Bóg kocha w tak
absolutnie niesamowity sposób, mimo, że człowiek na to nie zasługuje, to warto poświęć
wszystko, absolutnie wszystko!
———–———————–———————–—–————–—–———————–
Na wesoło
Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym kobiercu.
Narzeczonej idzie świetnie, narzeczony mętnie duka odpowiedzi. Pani zdała, a pan musi
jeszcze raz przyjść za miesiąc.
Para przychodzi po tygodniu. Przecież mówiłem: za miesiąc!
Księże proboszczu, to nie tamten! Znalazłam takiego narzeczonego, co zna ten katechizm
na pamięć!
Na lekcji polskiego pani pyta się Jasia:
Jasiu powiedz nam kiedy używamy dużych liter?
Gdy mamy słaby wzrok!
———–———————–———————–—–————–—–———————–
Wakacje
- 14.06. niedziela, Odpust ku czci NSM
- 20.06. sobota, wyjazd marianek do Czernej
- 26.06. piątek, 8:30 zakończenie roku szkolnego
- 28.06. niedziela, pielgrzymka mężczyzn na Górę św. Anny
- W lipcu, w środy i czwartki, Wakacje z Bogiem organizowane przez Parafialny Zespół
Caritas
- 02 – 09.07. wyjazd 85 osób na Bałkany
- 20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny
- 26.07. niedziela, 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów
- 05.08. środa, wyjazd do Barda, Wambierzyc i Polanicy. Koszt 15 zł.
Zapisy w kancelarii i zakrystii
- 17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii i zakrystii
- 28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy w kancelarii i zakrystii

Dzisiaj Odpust ku czci NSNMP. Suma o godzinie 11:00. Zapraszamy do udziału
w sumie i procesji. Nieszpory o godzinie 15:00. Gościmy o. Arkadiusza - werbistę.
Kolekta na cel malowania naszej świątyni:
——–—————————–—–——————–——–———–———————
W poniedziałek o 18:00 Msza za ++ parafian i procesja na cmentarz. Modlitwa za
++parafian, szczególnie za ++ od odpustu w 2014 roku.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nieszpory o 17:15.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba, oraz książki
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace Za przygotowanie
Uroczystości Odpustowej w świątyni, placu kościelnym i plebanii. Za udział Bożego
Ciała, modlitewny i czynny.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Biblioteka czynna w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10:00. Do wypożyczenia
są książki oraz filmy na płytach dvd (97 tytułów). Filmy będzie można wypożyczać do
14 czerwca i nastąpi wakacyjna przerwa. Prośba o zwrot wypożyczonych filmów do
końca czerwca.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszach św. Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą św.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
++ Odbył się pogrzeb śp. Marii Koston l. 88. Wieczny odpoczynek …++
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Józefowi Gajda, p. Joachimowi Świerc
i p. Gertrudzie Bonk, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Daniel Macioł zam. Kolonowskie i Teresa
Kołodziej zam. Kolonowskie; 1. Piotr Suchecki zam. Przyrów i Anita Smandzich
zam. Kolonowskie; 1. Mariusz Spałek zam. Kolonowskie i Maria Janoszka zam.
Kolonowskie.
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Topolowej: Annę Szaton; z ul. Krzywej: Teresę Spałek, Barbarę Ozimek, Izabelę Niedziela i Ewę Walaszek. Bóg zapłać!
(prośba o przyjście w środę i piątek).
——–—————————–—–——————–——–———–———————
Numer konta: parafia Kolonowskie BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
——–—————————–—–——————–——–———–———————
NSM - wstawiaj się za Nami !

