Porządek Nabożeństw
od 05.07. do 12.07.2015 r.
Niedziela 05.07. XIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + Marię Koston w miesiąc po śmierci (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Elżbietę Mańczyk w 3 r. śmierci, ojca Zygfryda, ks. Huberta, brata Adama oraz
syna Pawła Mańczyk
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Hildegardę Mocny - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 06.07. bł. Marii Ledóchowskiej
8:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok 40 r. ślubu o Boże bł. oraz za + męża
Wtorek 07.07.
18:00 Za ++ matkę Janinę jej córkę Elfrydę, szwagra Gerharda, teściów Jana i Franciszkę, ich syna
Alojzego, ciocię Franciszkę i Marię oraz pokr.
Środa 08.07.
18:00 Za + Joachim Gawlik - zam. od sąsiadów
Czwartek 09.07.
17:00 Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + męża i ojca Alfreda w r. urodzin, ++ rodziców Marię i Józefa, Jadwigę i Franciszka
++ z pokr.
Piątek 10.07.
17:30 Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016
18:00 Za + męża i ojca Józefa w 4 r. śmierci, jego brata Rudolfa i ++ z pokr.
Sobota 11.07.
8:00 Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śmierci, ++ jego rodziców Waleskę i Franciszka,
rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, ks. Joachima Piegzą 2 braci i pokr.
15:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Krystyny Żok oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci.
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Henryka w 5 r. śmierci, ++ jego rodziców, brata, ojca Ignacego, szwagra
Gerharda i pokr.
Niedziela 12.07. XV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………… (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę i babcię Stefanię, ojca Bolesława + teściów Józefa i Agnieszkę
17:15 Nieszpory
18:00 …………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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ŚDM - Kraków 2016
Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata,
którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się
w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa
Chrystusa.
- Kto jest ich autorem? Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był błogosławiony
Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987),
Santiago de Compostela (1989), Częstochowie
(1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu
(1997) i Toronto (2002). W lipcu 2013 r. (Rio de
Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie
młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie,
w Polsce.
- Ustanowienie ŚDM. jako datę ustanowienia
Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł
II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej,
wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę
Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
- Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona. Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale nonstop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
- Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"? Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty
przygotowane przez organizatorów.
Sentencja tygodnia: Aleksander Dumas - Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać
na nie przez właściwe okulary.
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- Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM? Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako
miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na
okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze
udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce
czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę
bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom
centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania.
- Ile czasu trwają ŚDM? ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają
one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież
przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga
to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym
mieście organizacyjnym.
- Wspólnota, formacja i radość wiary. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego,
sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie
Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
- Ważne dopowiedzenie. Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna
się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji
wypływającej z treści danego spotkania.
- Zapraszamy - nie bądź samotny! Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie
czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłeś tę stronę czuj się już zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują
się do spotkania w Krakowie.
ŚDM w naszej parafii. Zawiązała się grupa młodych ludzi którzy chcą być
wolontariuszami ŚDM przede wszystkim w naszej parafii. Pierwsze spotkanie odbyło się na Kopie Biskupiej Jarnołtówku, jako na najwyższym szczycie naszej diecezji. Grupa ta uczestniczy już w spotkaniach na poziomie diecezjalnym. Otrzymali świecę ŚDM - Bota Fe. Oczywiście zaangażować może się każdy –ZAPRASZAMY! ŚDM to nie tylko przyjazd młodych z całego
świata to nie tylko ugoszczenie ich w parafii, ale przede wszystkim to zaangażowanie, przygotowanie i udział w Krakowie młodzieży z naszej parafii.
Każdy może się włączyć. Zapraszamy już dziś do podpowiadania pomysłów, modlitwy w tej intencji, może ofiary materialnej, która pomoże
w przygotowaniu naszej miejscowości na przyjęcie gości. Prosimy już teraz
o zgłaszanie się, kto byłby gotów w swoim domu przyjąć gości na pobyt.

Dzisiaj kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o 17:15.
—––————————————————–———–——–———–———————
Od wtorku przez 9 dni po każdej Mszy św. będzie odprawiana Nowenna przed świętem NMP
z Góry Karmel.
—––————————————————–———–——–———–———————
W czwartek o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia z intencją o nowe powołania w Kościele.
—––————————————————–———–——–———–———————
W każdy piątek przed Mszą św. Różaniec za młode pokolenie, pragniemy włączać intencję
o dobre przygotowanie i przeżycie ŚDM 2016.
—––————————————————–———–——–———–———————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—––————————————————–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na zakup opału do obiektów parafialnych.
—––————————————————–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—––————————————————–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiary składane na cel
malowania świątyni w kancelarii, kościele i banku.
—––————————————————–———–——–———–———————
Caritas prosi aby zgody na wycieczkę zabierały tylko te dzieci, które chcą na nią pojechać.
Zgody proszę przynosić do koszyczka w kościele do godz. 18:00 w poniedziałek.
—––————————————————–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
—––————————————————–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Adrian Czupała zam. Kolonowskie i Aneta Rudzik zam.
Kielcza. 2. Sebastian Dandyk zam. Kolonowskie. i Anna Bonk zam. Kolonowskie.
1. Dawid Bereziuk zam. Kolonowskie i Katarzyna Mikłuszka zam. Staniszcze Wlk.
1. Robert Pawlik zam. Kolonowskie i Aleksandra Basaj zam. Opole. 1. Wojciech Malek zam.
Chrząstowice i Milena Markowska zam. Kolonowskie.
—––————————————————–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Prostej: Dorotę Jędrzejewską, Annę Badura
i Joannę Badura; ul. Kolejowej: Grażynę Trzasko i Wiolettę Meinel. Bóg zapłać! (prośba
o przyjście w środę i piątek, prośba w miesiącu lipcu o sprzątanie również salki).
—––————————————————–———–——–———–———————
Wakacje
20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny.
20 - 29.07. Camino - Sandomierz - Kraków (205 km). Spotkanie chętnych do wyruszenia w drogę w czwartek 16 lipca o godz. 20:00 na plebanii.
26.07. niedziela, godz. 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
Błogosław Panie Nas!

