Porządek Nabożeństw
od 31.01. do 07.02.2016 r.
Niedziela 31.01. IV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Annę, teściów Gerharda i Elżbietę, dziadków
z obu stron (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Ritę i Ignacego Szymik
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża w r. śmierci, ojca, teściów i pokr.
Poniedziałek 01.02.
8:00 ………………………..
Wtorek 02.02. Ofiarowanie Pańskie
8:00 Za żyjących i ++ członków Rodziny Różańcowej naszej parafii
17:00 Za + męża Norberta w r. śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Jana, Zofię i Stanisława,
siostrę Magdalenę, szwagrów i dziadków
Środa 03.02. św. Błażeja, bp. wsp.
8:00 ………………………..
I Czwartek 04.02.
16:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + syna Marcina w r. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokr.
I Piątek 05.02.
8:00 W int. chorych, starszych, samotnych (Deutsch)
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za + ojca, ++ jego rodziców, braci Jana i Karola
I Sobota 06.02.
8:00 ………………………..
15:00 Msza i chrzest Oliwer Bogusław Kruk
————————————————————————————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Eryka z ok. urodzin oraz ++ pokr.
Niedziela 07.02. V zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………..(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Irenę w 3 r. śmierci, męża Henryka, ojca Edwarda i Leona, teściów Jana
i Janinę oraz pokr.
17:30 Nabożeństwo
18:00 Za + ojca i dziadka w 4 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Starajcie się o większe dary...”
Ilu rodziców marzy o tym,
aby ich dziecko wstąpiło do
zakonu, albo poszło do seminarium? Na myśl o takiej
drodze wielu dostaje gęsiej
skórki. To, co przez wieki
było prestiżowe, przynoszące
dumę, dzisiaj bywa bardzo
ryzykowne. Przecież ani wnukó w n i e b ę d z i e , a n i
„zabezpieczenia” na starość, ani gwarancji, że to moje dziecko będzie naprawdę kimś
(a skończyć może na furcie, albo w kuchni). We wtorek kończy się Rok Życia Konsekrowanego. Warto spojrzeć na ten czas jako na wielki prezent – okazję do odkrycia na
nowo czym jest życie w całości Bogu poświęcone. Wiąże się ono z podjęciem postanowień absolutnie nieżyciowych: do życia w czystości (a przecież każdy ma prawo do
miłości), do życia w posłuszeństwie (a przecież każdy ma prawo do decydowania
o sobie), do życia w ubóstwie (a przecież każdy ma prawo się urządzić). Autentycznie
przeżywane śluby ewangeliczne przekraczają nasze ludzkie pojmowanie. Czy jednak
daje nam do prawo do lęku o osoby, które się na to decydują? Czy możemy (także
w pobożnych rodzinach) odradzać młodym osobom pójście do zakonu? Przecież, jeśli
ktoś chce, to może będąc „normalnym” żyć tymi ideałami. To prawda, ale wtedy to już
nie smakuje tak samo jak w klasztorze. Owocem Roku Życia Konsekrowanego może
być odwaga w modlitwie o nowe i święte powołania. Nie chodzi o modlitwę
„bezpieczną”, za kogoś, gdzieś tam… ale o nowe powołania z mojej rodziny! Każda,
bez wyjątku, rodzina potrzebuje dziś takiego świadectwa – jeden z nas jest gotowy zostawić wszystko dla Królestwa.
Błogosławionego, bezpiecznego, pięknego i owocnego czasu ferii zimowych dla wszystkich, którzy je rozpoczynają. W tym czasie pamiętajmy o Panu Bogu, szczególnie
w drugim tygodniu ferii, kiedy to rozpoczyna się Wielki Post i Rekolekcje w naszej parafii.
Sentencja tygodnia: ks. Jan Twardowski-Są ludzie, którzy przejdą przez nasze życie
bez śladu, są też Ci, o których nie można zapomnieć.
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W lutym następujące Róże Różańcowe przewodniczą
modlitwie różańcowej:
07.02. Róża 5 p. Elfryda Fleger
14.02. Róża 6 p. Maria Baron
21.02. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
28.02. Róża 8 p. Gizela Zajonc
——–——–—————————–———————–———————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.
——–——–—————————–———————–———————
Terminy nauk przedmałżeńskich w 2016 roku: 13,14,20,21 luty; 11,12, 18,19
czerwca; 08,09,15,16 października. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ
w Zawadzkiem o godz. 15:00.
——–——–—————————–———————–———————
Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej. Książki można wypożyczać po Mszach
św. w niedzielę o godz. 10:00. Filmy dvd na plebanii w godzinach kancelaryjnych.
——–——–—————————–———————–——————
Pielgrzymka do Włoch. Termin 26.09. - 04.10. Koszt 1.990 zł. Osoby, które
zgłosiły chęć wyjazdu proszone są do 14 lutego o potwierdzenie wyjazdu.
Potwierdzamy wpłacając zaliczkę 400 zł. oraz podając dane: adres, numer pesel
oraz numer paszportu lub dowodu (nie przynoszą danych osoby, które już pielgrzymowały).
——–——–—————————–———————–———————
Podczas Mszy św. we wtorek został poświęcony obraz Bożego Miłosierdzia,
który rozpoczął Nawiedzenie naszych domów. Obraz można zabierać i przynosić na klęcznik, przy obrazie Jezu Ufam Tobie w kościele. Prośba, aby obraz
w danym domu był jeden dzień i przynoszony do kościoła lub przekazany sąsiadom.
——–——–—————————–———————–———————
św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym
„Życie konsekrowane, obecne w Kościele od samego początku, nigdy nie zaniknie jako jego niezbywalny i konstytutywny element, ponieważ wyraża samą
jego naturę”. Bez względu na to jak się potoczy historia Kościoła, zawsze znajdą się osoby dla których czystość, ubóstwo i posłuszeństwo okażą się czymś
więcej, niż tylko pięknymi ideałami. Królestwo Boże jest i będzie na tyle atrakcyjne, że zawsze będzie pociągać do konkretnego stylu życia.

Dziś Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta na ubezpieczenie obiektów
parafialnych. Po Mszach św. Nasza młodzież w ramach przygotowań do ŚDM oferuje
„kremówki”. O godzinie 15:00 w salce spotkanie Róż Różańcowych (proszę przynieść Drogę
do nieba).
——–——–————–———————————–———————–———————
We wtorek Ofiarowanie Pańskie, MB Gromnicznej. Msze św. o 8:00 i 17:00. Zakończenie
Roku Życia Konsekrowanego. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie Gromnic, na Mszy
o 17:00 poświęcenie świec dzieci I komunijnych. Przed Mszą o 16:30 s. Juranda zaprasza dzieci
do wspólnego kolędowania przy żłobku. Po Mszach św. Błogosławieństwo św. Błażeja. Kolekta
na klasztory klauzurowe.
——–——–————–———————————–———————–———————
I czwartek miesiąca, Godzina Święta i Koronka o godz. 16:00. O 18:00 w salce spotkanie dla
młodzieży, która (wstępnie) wybiera się na ŚDM do Krakowa.
——–——–————–———————————–———————–———————
I piątek miesiąca. Msze św. o 8:00 i 17:00. Po Mszy o 8:00 modlitwa do Serca Pana Jezusa. Nie
będzie odwiedzin chorych w domach. Odwiedziny będą w przyszły piątek podczas parafialnych
Rekolekcji. Po Mszy św. o 17:00 poświęcenie chleba w dniu św. Agaty. O 18:30 na plebanii
spotkanie PRD.
——–——–————–———————————–———————–———————
W I sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:00.
——–——–————–———————————–———————–———————
W przyszłą niedzielę gościem będzie ks. Andrzej Grondowski, misjonarz z Norylska na Syberii.
Kolekta na cele diecezji i seminarium. Przed kościołem, po Mszach zbiórka ofiar na działalność
ks. Andrzeja, na Syberii. Początek Adoracji Najśw. Sakramentu przed Wielkim Postem. Plan
Adoracji:
11:00 Żywy Różaniec, Bractwo św. Józefa, Rodzina Szkaplerza
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Dzieci
15:00 Haraszowskie
16:00 Młodzież
17:00 Indywidualna
17:30 Nabożeństwo i zakończenie
——–——–————–———————————–———————–———————
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna po Mszach (można zapisywać
intencje mszalne na najbliższy czas).
——–——–————–———————————–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy. Za udział, oprawę i atmosferę Mszy św. we wtorek. Za pielgrzymowanie na Jasną Górę.
——–——–————–———————————–———————–———————
++ Odbył się pogrzeb śp. Hildegardy Czupała l. 70. Wieczny odpoczynek… ++
——–——–————–———————————–———————–———————
Do nabycia w zakrystii i kancelarii film dvd „Czy naprawdę wierzysz?”(23 zł.) oraz modlitewnik do Bożego Miłosierdzia (12 zł.). Z tyłu kościoła do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość,
Trzeźwymi bądźcie, Msza św. Weite Welt, Pico, Stadt Gottes
——–——–————–———————————–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–——–————–———————————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Gabrielę Machnik, Helenę
Mańka, Renatę Krupka, Zofię Fleger. Bóg zapłać!

