Porządek Nabożeństw
od 13.09. do 20.09.2015 r.
Niedziela 13.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Krystynę w 2 r. śmierci, ojca Wiktora, rodziców Elżbietę i Gerharda i pokr.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + siostrę Hildegardę w r. urodzin, męża Johana, rodziców Marię i Antoniego, męża Józefa,
teściów Marię i Ignacego, Gertrudę, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 Za + Otylię Stefan - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 14.09. Podwyższenie Krzyża św. święto
7:00 Za + męża i ojca Józefa, ++ rodziców Julię i Józefa, Martę i Jana, zięcia Bernarda, szwagra Franciszka, pokr.
Wtorek 15.09. NMP Bolesnej, święto
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalszą Bożą opiekę i zdrowie w rodzinie w 20 r.
ślubu
Środa 16.09. św. Korneliusza, papieża i Cypriana, bp. wsp.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin oraz
o Boże bł. w rodzinach córek
Czwartek 17.09.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 Za + Otylię Stefan - zam. od 6 Róży Różańcowej
Piątek 18.09. św. Stanisława Kostki, święto
17:30 Różaniec w int. młodzieży i ŚDM 2016
18:00 Za ++ Marię, wujka Jacka ich rodziców i pokr.
19:00 O szczęśliwą operację powrót do zdrowi w pewnej int.
Sobota 19.09.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą za wst. NMP o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. urodzin oraz
o Boże bł. w rodzinach dzieci
12:00 Msza i ślub: Ewelina Bok i Krzysztof Bieniecki
13:00 Msza i ślub: Anita Smandzich i Piotr Suchecki
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1. Za + brata Krzysztofa w r. śmierci ++ bratową i rodziców
2. Za + Franciszka Bińkowski z ok. urodzin jego + żonę Alicję, ++ rodziców i teściów Hildegardę
i Romana Parzych, ++ z pokr. Binkowski, Ulrych, Parzych, Moch, Miksa, Sowa, oraz dusze w cierpiące
Niedziela 20.09. XXV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Katharina i pius, 2 mężów Jana i Franciszka, syna Marcina, wnuczkę Teresę, prawnuka Mateusza, 4 siostry, 2 braci, pokr. i dusze w czyśćcu.(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża Franciszka, syna Henryka, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, siostrzeńca
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………………

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Chciałbyś zostać przez kogoś nazwany
„szatanem”? Starasz się stać po stronie prawdy i dobra, być żywym świadectwem Boga,
a słyszysz tak mocne słowa. Jezus przeprowadzając badanie opinii na Jego temat, pyta
jednocześnie uczniów o wiarę w Niego. Gdy
słyszy od Piotra odpowiedź sugerującą, że
rybak już dużo zrozumiał, zapowiada najważniejsze i najtrudniejsze momenty misji
zbawczej: mękę, śmierć i zmartwychwstanie. „Wtedy Piotr wziął Go na bok
i zaczął Go upominać”. Czy można spokojnie słuchać o tym, że Osoba, która jest
dla nas nie tylko autorytetem, ale i Mistrzem i Panem, ma cierpieć? Czy i Ty
zachowałbyś się podobnie do św. Piotra? Jego reakcja wydaje się naturalna. Odpowiedź Chrystusa: „Zejdź Mi z oczu, szatanie” uderza jak miecz. Pomyśl
o wielu trudnych rozmowach, a może i awanturach; o słowach, które zostawiły
w Twoim sercu głębokie blizny. To nic w porównaniu z ładunkiem emocjonalnym, jaki niosła niezwykle twarda odpowiedź Jezusa. Nie zastanawiajmy się nad
tym, czy Jezus mógł to przekazać łagodniej. Tak bardzo zależało Mu na tym, aby
uczniowie choć trochę pojęli z Tajemnicy Królestwa, że po Jego Słowach pewnie przez chwilę zapadła niezręczna cisza. Pewnie powiesz: „Jestem człowiekiem i jak mam myśleć inaczej, jak po ludzku?”. To, co ludzkie i nie-Boże, też
pochodzi od Stwórcy. Nasz rozum, wola, emocje, dane nam są jako narzędzia do
funkcjonowania w świecie. Problem zaczyna się wtedy, gdy przenosimy te sposoby do „radzenia sobie” z codziennością na sferę duchową, na rozumienie życiowego powołania, na relację z Bogiem. Naucz nas, Chryste, pokory i zasłuchania w Twoje Słowo. Wtedy to, co Boże nie będzie już „Czymś do zrozumienia”,
ale „Kimś do pokochania”.
Sentencja tygodnia: Menander - Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje.
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Modlitwa w intencji ŚDM 2016
„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie,
wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–——
Oprócz codziennego duszpasterstwa będą w tym roku następujące wydarzenia:
- 27.09. niedziela – po Mszach św. kiermasz różnych rzeczy związanych
z ŚDM. Gościem będzie i podzieli się swoimi wrażeniami nt. Camino pan
Kajetan Suchecki.
- 02 – 04. 10. piątek – niedziela – Camino od Ślęży do Środy Śl. 70 km.
(zgłoszenia u ks. Piotra do 19.09.)
- 11.10. niedziela - Dzień Papieski, ofiary będą przeznaczone na organizację
ŚDM w naszej parafii
- 12 - 16.10. - zamawianie intencji mszalnych na 2016 rok
- 22.11.niedziela – zakończenie Roku Życia Konsekrowanego i rozpoczęcie
Roku Miłosierdzia
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–——
Prośba: do końca września u ks. Piotra zgłosić chęć goszczenia Kogoś przed
ŚDM w przyszłym roku. W parafii goście będą od 20 do 25 lipca 2016 r.
Zgłaszając podajemy: adres, nr telefonu, ile osób chcemy przyjąć, czy to mają
być dziewczyny czy chłopcy.
Może jestem głupi, ale wiem, co to miłość. - Winston Groom

Dziś kolekta na cele parafii. O godz. 16:00 Nabożeństwo Fatimskie.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
W święto Podwyższenia Krzyża św. Msza św. o 7:00.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:15 w salce spotkanie kandydatów do I Komunii św.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
W czwartek o 18:45 na plebanii spotkanie Caritas.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
W piątek Uroczystość św. Stanisława Kostki. O 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjum i starszej.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O godz. 17:15 Nieszpory. Wyjazd autokarem na Mszę św. Dożynkową na Górze św. Anny o 8:30 z parkingu. Początek Uroczystości o 10:15, Msza św. o 11:00, od 13:30 kiermasz i festyn. Zapisy na wyjazd autokarem u pani Iwony Cierpich tel.77 4631807. Odpust w parafii Żędowice.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Kancelaria czynna po Mszach św. Sakrament pokuty przed Mszą św. Biblioteka
z książkami czynna po Mszy św. niedzielnej o 10:00. Filmy DVD można wypożyczać
w godzinach kancelaryjnych. Na plebanii do odebrania kurtka pozostawiona w busie po
pielgrzymce na Górę św. Anny.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, życzliwość i wykonane prace. Za naprawę
hydroforu. Został wykonany remont dachu budynku gospodarczego obok klasztoru
sióstr.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Adam Kała zam. Grodzisko i Cecylia Rathmann zam.
Kolonowskie.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Budny Marianna, Nocoń
Katrin, Drą Beata, Drąg Barbara. Bóg zapłać!
——–————–—–—–—————–—–———–——–———–———————
Organizowany jest wyjazd na Pielgrzymkę Narodów do Zlotych Hor w sobotę 19.09.
Zapisy u p. Katarzyny Muc 77 4611063.
Dobrego tygodnia !

