Porządek Nabożeństw
od 29.05. do 05.06.2016 r.
Niedziela 29.05. IX zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brata
Georga i dusze opuszczone (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Hildegardę Mocny w 1r. śmierci. Procesja i majowe.
18:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok. 70 r. urodzin Marii
Poniedziałek 30.05.
18:00 Za + męża i ojca Ernesta Ochman w 1 r. śmierci. Procesja i majowe
Wtorek 31.05. Nawiedzenie NMP
8:00 ……………… . Majowe
16:30 W int. Bierzmowanych
Środa 01.06.
18:00 Za + ojca Pawła, ++ rodziców, teściów Marię i Jerzego oraz pokr. Procesja
I Czwartek 02.06.
18:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie z ok. 75 r. urodzin Róży oraz o bł. Boże w rodzinach synów. Procesja i Koronka
I Piątek 03.06. NSPJ
7:00 W int. chorych, starszych (Deutsch)
17:30 Różaniec w int. ŚDM
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka, męża Karola, siostrę Helenę szwagierkę Elfrydę i pokr.
I Sobota 04.06. NSNMP
8:00 Za + Gertrudę Obst - zam. od Róż Różańcowych
13:00 Z podz. za wszelkie łaski z prośbą za wst. MBNP o dalsze błogosławieństwo, łaski i zdrowie
dla Małgorzaty Rentchen z ok. 90 r. urodzin oraz w int. Teresy i Grzegorza z ok. 60 r. urodzin
15:00 Chrzest: Anna Matylda Macioł. Roczek: Julia Anna Dudarewicz
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża Józefa w r. śmierci, ++ Maria Richard, rodziców Wiktorię i Erwina, Marię
i Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża i pokr.
Niedziela 05.06. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. rocznicy urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę
i Gerharda oraz dziadków z obu stron (Deutsch)
10:30 Godzinki ku czci NMP
11:00 W int. parafian
15:00 Nieszpory
18:00 Za + żonę Klarę w 14 r śmierci, ++ z rodzin Ziaja, Matusek
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Bierzmowanie
Jest sakramentem, przez który
już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła
i włożenie nań ręki szafarza dar
samego Ducha Świętego, a przez
namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem
i mocniej są zobowiązani jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary
słowem i czynem. Obowiązek
przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po
przystąpieniu do pierwszej
Komunii Świętej i osiągnięciu
pewnego stopnia dojrzałości. Przez sakrament bierzmowania
ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem
i uczynkiem oraz do bronienia jej. Podczas bierzmowania kandydat
zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak
pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako
dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest
Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa
w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają
odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty
i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.
Sentencja: św. Leon Wielki - Przez chrzest stałeś się przybytkiem
Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca.

22/2016

W dniu 31 maja 2016 roku o godzinie 16:30 ks. biskup Rudolf Pierskała udzieli
Sakramentu Bierzmowania następującym naszym parafianom:
Chudy Rafał,
Czupała Karolina,
Dłubis Dawid,
Dreja Patryk,
Dubiel Kacper,
Dudarewicz Joachim, Front Emilia,
Konieczko Zofia,
Koprek Stefani,
Koston Weronika,
Laski Wiktoria, Machnik Patryk,
Muc Kamil,
Palus Fabian,
Radek Emilia,
Thomann Justyna,
Smandzich Julia, Spałek Szymon,
Rudyk Paweł,
Trzasko Tymoteusz.
Kandydaci do Bierzmowania wraz ze świadkami gromadzą się w kościele we wtorek
o godzinie 16:10. W poniedziałek o 18:45 w kościele Czuwanie przed przyjęciem
Bierzmowania oraz próba.
——–—–—————–————————–————————–—————
W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
05.06. Róża 10 p. Brygida Lepka
12.06. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
19.06. Róża 12 p. Manfred Ullmann
26.06. Róża 01 p. Teresa Obst
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby nikt nie był prześladowany ze względu na to, że jest chrześcijaninem.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby młodzi ludzie odpowiadali odważnie na głos Pana Jezusa Pójdź za mną.
——–—–—————–————————–————————–—————
Opowiadanie
W pewnym mieście znajdowały się dwa klasztory. Jeden był bardzo bogaty, a drugi
ogromnie biedny. Pewnego dnia jeden z mnichów biednych przyszedł do klasztoru
bogatego, aby odwiedzić swego przyjaciela. Przez pewien czas nie zobaczymy się,
mój przyjacielu – powiedział biedny mnich. – Postanowiłem odbyć długą pielgrzymkę
i odwiedzić sto wielkich sanktuariów. Towarzysz mi modlitwą, gdyż będę musiał
przejść przez wiele gór i przez wiele niebezpiecznych rzek. Co zabierasz ze sobą na
tak długą i niebezpieczną podróż? – zapytał bogaty mnich. Jedynie kubek na wodę
i miseczkę do ryżu – odpowiedział z uśmiechem biedny mnich. Drugi zakonnik zdziwił się bardzo i spojrzał na niego surowo: Upraszczasz wszystko, mój drogi! Nie można być aż tak nierozważnym. Również i ja wybieram się na pielgrzymkę do stu sanktuariów, ale nie wyjadę, dopóki nie będę pewny, że mam wszystko, co może mi się
przydać. Po roku biedny mnich powrócił do domu i pospieszył odwiedzić zasobnego
przyjaciela, by opowiedzieć mu o wielkim i bogatym doświadczeniu duchowym, jakie
stało się jego udziałem w czasie pielgrzymki. Mnich bogaty wyznał: Niestety, ja nie
zdołałem jeszcze ukończyć moich przygotowań.

Dzisiaj Msze św. jak w każdą niedzielę. Procesja Eucharystyczna i Litania do MB po Mszy św.
o 10:00. Nie będzie wieczornego Nabożeństwa. Kolekta na cele parafii. Odpust w parafii NSPJ
w Zawadzkiem.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W poniedziałek o 18:00 Msza św. po Mszy Procesja Eucharystyczna i Nabożeństwo majowe.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
We wtorek Msza św. o 8:00, po Mszy ostatnie Nabożeństwo majowe. O 16:30 udzielany będzie
Sakrament Bierzmowania. Z tego względu nie będzie Procesji Eucharystycznej.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W środę Msza św. o 18:00, po Procesja Eucharystyczna
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W czwartek Msza św. o 18:00, po Procesja Eucharystyczna oraz Koronka do
Bożego Miłosierdzia. O 19:00 w salce spotkanie dotyczące Dożynek Gminnych, które organizuje
w tym roku Kolonowskie. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy oraz mających różne pomysły.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W piątek uroczystość NSPJ. Msza św. o 7:00 i 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św.
w domach. Spowiedź od 6:30 do 7:00 oraz od 17:00 do 18:00. O 18:45 w salce spotkanie rodzin,
które przyjmują młodzież na ŚDM (rodziny zostały poinformowane). W tym dniu jest dyspensa od
spożywania pokarmów mięsnych.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W sobotę wspomnienie NSNMP. O 15:00 Msza św. chrzcielna i roczków. O 17:00 Nabożeństwo
Maryjne.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
W przyszłą niedzielę Odpust ku czci NSM. Suma i Procesja o 11:00. Gościem będzie ks. Jerzy
Niedzielski. Kolekta na cele diecezji i świątynię Opatrzności Bożej. O 15:00 Nieszpory Odpustowe.
Wszystkich parafian ZAPRASZAMY do udziału
w Sumie i Procesji Odpustowej.
Po Mszach św. u młodzieży będzie można nabywać świeczki Roku Miłosierdzia (cena 6 zł) oraz
film dvd św. Bernadeta, Jan XXIII, Paweł VI (cena 20 zł), album św. Rita ( cena 16 zł.), modlitewnik o Najświętszym Sakramencie (cena 4 zł). Książka „Camino, drogi życia” (cena 10 zł.)Wszystkie
zyski zostają przeznaczone na wyjazd naszej młodzieży na ŚDM do Krakowa. Wszystkim składamy
słowo dziękuję za dotychczasowe wsparcie wyjazdu i prośba młodzieży o wsparcie ostatniej już
akcji na cel wyjazdu.
W poniedziałek o 18:00 Msza św. i procesja na cmentarz za naszych zmarłych parafian.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, ofiary i prace. Prace przy rabatkach kwiatowych. Przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała, szczególnie wykonanie 4 ołtarzy.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 1. Anioł Rafał zam. Centawa i Gomoła Ewa zam. Kolonowskie;
1. Konieczko Łukasz zam. Kolonowskie i Czołek Ewelina zam. Krasiejów;
1. Markowski Mateusz zam. Kolonowskie i Gala Klaudia zam. Turawa.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–—————–————————–————————–———–———————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—————–————————–————————–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Violettę Markowską, Magdalenę
Wacławczyk, Kornelię Brandt i Katarzynę Richter. Bóg zapłać!
Wielbię Ciebie Boże żywy !

