Porządek Nabożeństw
od 27.12. do 03.01.2016 r.
Niedziela 27.12. św. Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
35 r. ślubu Józefa i Cecylii oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok
urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ matkę Katarzynę, ojca Augustyna, teściów i pokr.
Poniedziałek 28.12. św. Młodzianków, święto
9:00 Za + matkę Marię w r. urodzin, ojca Antoniego, męża , teściów Marię i Ignacego, siostrę Hildegardę,
męża Johana, pokr i dusze w czyśćcu
Wtorek 29.12.
8:00 Za ++ matkę Marię z ok. urodzin, ojca Franciszka, siostrę Annę, brata Joachima, szwagra Alojzego
i pokr.
Środa 30.12.
8:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla
Gabrieli z ok. 60 r. urodzin oraz o boże bł. w rodzinach dzieci
Czwartek 31.12.
8:00 Za + męża i ojca w r. śmierci ora z++ z pokr.
15:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
16:00 Nabożeństwo
Piątek 01.01. MB Rodzicielki
7:00 Różaniec
7:30 Za parafian (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 O powrót do zdrowia po przebytej operacji
17:15 Nabożeństwo
18:00 ……………………….………...
I Sobota 02.01.
8:00 Do Bożej Op. i Dzieciątka Jezus przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą
opiekę i zdrowie z ok. 35 r. ślubu Krystyny i Bernarda o Boże bł. w rodzinie i rodzinach dzieci
15:00 chrzest Janusz Hubert Skiba
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok.
urodzin oraz za + męża
Niedziela 03.01. II po Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30 ………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Franza, ++ rodziców Annę i Augusta, teściów Marię i Teodora, szwagrów Jerzego
i Pawła, Gintra, Hildegardę, Gilberta i pokr.
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
w rodzinie z ok. 70 r. urodzin męża, ojca i dziadka Józefa
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża Henryka w r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

52(1149) 27.12. – 03.01.2016
Rok Miłosierdzia Bożego 08 12 2015 r. do 20 11 2016 r.
Rok Święty w naszej parafii:
- w każdy czwartek przed Mszą św. wieczorną odmawiana
jest Koronka do Bożego Miłosierdzia
- w jedną niedzielę miesiąca, w salce będzie wyświetlany
film, po projekcji rozmowa na temat filmu (17 stycznia)
- w jedną niedzielę miesiąca w kościele, o godzinie 17:15
będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (17 stycznia)
- w jeden wtorek miesiąca w kościele o godzinie 19:30 będzie Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i Błogosławieństwem Lurdzkim. Będzie to Msza św. w intencji chorych, starszych, ludzi mających różne problemy
życiowe, materialne i duchowe (26 stycznia)
- pielgrzymka do Łagiewnik
- pielgrzymka Roku Świętego do Włoch (informacje u ks.
Piotra)
- przy figurze św. Antoniego, jest skarbonka „Ofiara Miłosierdzia” (pomoc dla zdolnych a potrzebujących uczniów
naszej parafii)
ŚDM Kraków 2016 - zostało 212 dni!
- spotkania w parafiach i diecezjach będą od 20.07. do 25.07.
2016 r.
- spotkania w Krakowie będą od 26.07. do 31.07. 2016 r.
- wszystkie informacje podawane są:
- w niedzielę 31 stycznia nasza młodzież po Mszach św.
będzie sprzedawała „wadowickie kremówki”, zysk przeznaczony jest na organizację spotkania młodzieży w naszej parafii.
Zaglądnij: www.krakow2016.com / www.botafe.pl / botafe-dodaj wiary / Słuchaj: radio DOXA we wtorki o 20:00 „Strefa młodych”. Patrz: TVP program I w każdą niedzielę o 8:30 „Do zobaczenia w Krakowie”.
Sentencja tygodnia: z Dzienniczka św. s. Faustyny - Jezu mój, tylko Ty sam wiesz, ile
cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i silnie stoję przy żądaniach
Twoich.

52/2015

Z dzieciństwa.D E S I D E R A T A
Program na 2016 rok
„Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być
w ciszy. Tak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach
z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią
inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz
się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi
i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj
z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością
w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach –
świat bowiem pełen jest oszustwa, lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości,
albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów
młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla
ciebie, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia
i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem
wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest
dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. Tak
więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek
się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być
szczęśliwym.” autor Max Ehrmann
————–———————–—–—–—–———————–——————
Na naszej stronie www. Do zobaczenia jest zdjęcie Zimorodka. Oto komentarz
do tego zdjęcia: Sześć lat prób, ponad 4 tys. poświęconych godzin, 720 tysięcy
wykonanych zdjęć i w końcu upragniony sukces. Szkocki fotograf przyrody Alan
McFayden wykonał perfekcyjne zdjęcie, o którym zawsze marzył. Przedstawia
ptaka z rodziny zimorodków idealnie uchwyconego gdy poluje na ryby. Zależało
mi na perfekcyjnym nurkowaniu, nieskazitelnie prostym, bez plusków. Ptak musiał być w idealnej pozycji, ale ja też musiałem się w takiej znajdować. Kluczem
do sukcesu była cierpliwość. Często potrafiłem wyjść i wykonać 500 zdjęć podczas jednej sesji, ale żadne nie było dobre. Ale teraz kiedy spojrzę, ile tysięcy
zdjęć musiałem wykonać, żeby zdobyć to jedno, doszło do mnie jak wielką pracę
wykonałem. McFayden wyjaśnił również skąd się wzięła jego pasja do zimorodków. Dziadek zabierał mnie w pobliże ich gniazd, pamiętam, że ich wspaniałość
zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Kiedy zacząłem robić zdjęcia wróciłem do
tego samego gniazda, do którego najczęściej przychodziłem i czekałem.
Podziwu godna jest cierpliwość i to co nam zostaje we wspomnieniach z dzieciństwa.

Dziś św. Rodziny. Msze św. o 7:30 w j. polskim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii w Zawadzkiem.
————–———————–—–—–—–—————–———————
W poniedziałek Świętych Młodzianków Msza św. z błogosławieństwem
dzieci o 9:00.
————–———————–—–—–—–—————–———————
W czwartek ostatni dzień Starego Roku. Nabożeństwo z dziękczynnym Te
Deum o 16:00.
————–———————–—–—–—–—————–———————
W piątek Nowy Rok, MB Rodzicielki. Msze św. o 7:30 w j. polskim, 10:00
i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele parafii.
————–———————–—–—–—–—————–———————
I sobota. Msza św. chrzcielna o 15:00. Nabożeństwo Maryjne o 17:00.
————–———————–—–—–—–—————–———————
Przyszła niedziela Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele seminarium i diecezji.
————–———————–—–—–—–—————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Za wszystkie życzenia i dobre słowa. Za wszystkie złożone ofiary. Za przygotowanie świątyni do
Świąt. Ubogacenie tego czasu w dekoracjach, pracach, liturgii.
————–———————–—–—–—–—————–———————
Wybory do PRD: dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Nowi członkowie
Rady zostali wybrani, jako, że w okresie świątecznym musieliśmy oddać do
druku gazetkę, przed podliczeniem głosów, dlatego skład nowej Rady podany jest z tyłu kościoła w gablotce oraz na stronie www. (zakładka Rada parafii).
————–———————–—–—–—–—————–———————
Informuję, że od nowego roku zakończony zostanie dowóz osób na Msze św.
o godz. 10:00. Powodem jest tylko i wyłącznie to, że nie ma chętnych osób,
aby je do kościoła dowieść. W ostatnich dwóch miesiącach była to jedna
osoba. Panom kierowcom za ich służbę dziękujemy. Bus jest do dyspozycji
parafii w dalszym ciągu.
————–———————–—–—–—–—————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————–———————–—–—–—–—————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Maria
Kruk, Beata Skopek, Bożena Ossowski, Edyta Dworczak. Bóg zapłać!
Dobrego, Błogosławionego Tygodnia!

