Porządek Nabożeństw
od 19.06. do 26.06.2016 r.
Niedziela 19.06. 12 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ z rodzin Kupka i Cwik (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Henryka z ok. urodzin, dziadków, ciocie, wujków oraz ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 Za + matkę Łucję w r. śmierci, ojca Teodora, brata Piotra, teściów Ritę i Augustyna,
dziadków, pokr i dusze w czyśćcu
Poniedziałek 20.06.
7:00 …………………………..
Wtorek 21.06. św. A lojzego Gonzagi, zakonnik a, wsp.
19:00 W naszych intencjach
Środa 22.06.
18:00 Za ++ matkę Hildegardę z ok. urodzin, ojca Edmunda
Czwartek 23.06.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + syna Pawła w 6 r. śmierci oraz ++ z rodziny
Piątek 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość.
8:30 W intencji uczniów, pracowników, nauczycieli, katechetów szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
17:30 Różaniec w int. ŚDM
18:00 Za ++ ojca Norberta w 2r. śmierci, matkę Teresę, dziadków i pokr. z obu stron.
Sobota 25.06.
8:00 Za + Elżbietę Richter w 1 r. śmierci
13:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. NSM o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla męża Piotra Nadzielskiego z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże
bł. w rodzinie
14:00 Msza i ślub Agnieszka Gęsiorowska i Mateusz Kurianowicz
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Bożej Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą za wst. św. Piotra o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla wędkarzy i ich rodzin z PZW Kolonowskie oraz za
++
Niedziela 26.06. 13 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………….. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
11:00 Dziękczynna z ok. rocznic święceń kapłańskich
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 Za + syna Mateusza Zajonc w 5 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

25(1174) 19.06. – 26.06.2016
Najważniejsze punkty wizyty Ojca św. Franciszka w naszym kraju
Środa 27 lipca
16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe KrakówBalice
17.00 przyjazd na Wawel
Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w oknie papieskim, aby
powitać wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich
Czwartek, 28 lipca
10.30 Msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
na Jasnej Górze. Każdy, kto chce brać udział w tej
Uroczystości, może to uczynić. Dojazd indywidualnie. Nie będzie żadnych kart wstępu ani zapisów.
17.00 przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia
17.15 przyjazd na Błonia Przejazd papamobile między
wiernymi.
Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w oknie papieskim.
Piątek, 29 lipca 2016
9.30 Wizyta w Auschwiz i Birkenau. W tym roku przypada 75. rocznica męczeńskiej
śmierci św. Maksymiliana Kolbego.
18.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach
Po kolacji Papież Franciszek ukaże się w oknie papieskim.
Sobota, 30 lipca 2016
8.30 Wizyta w Łagiewnikach
10.30 Msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.
19.30 czuwanie modlitewne z młodzieżą
Niedziela, 31 lipca 2016
10.00 Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Rozesłanie
świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
18.15 przyjazd do Balic, pożegnanie i odlot do Watykanu.
Sentencja: Paolo Prieto - Ludzie nie stają się wcale lepsi, gdy koncentrują się na
wadach innych, zapominając o swoich.
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Camino. Kolonowskie-Góra św. Anny-Opole-Skorogoszcz 110 km.
Część 2
Wchodzimy i ... zdziwienie, gdyż w tym samym momencie ludzie wychodzą
z Bazylik, a nawet wychodzi Pan Jezus. Dlaczego? Głośno myślę, że chyba po całodziennej wędrówce nie za ładnie wyglądamy, nie za ładnie pachniemy i nikt tu
z nami nie chce przebywać. Po chwili jednak wszyscy wracają. Okazuje się, że to
Procesja Oktawy Bożego Ciała. Po krótkiej modlitwie idziemy w kierunku Domu
Pielgrzyma, który kipi młodością. Właśnie rozpoczął się Prolog przed ŚDM
w Krakowie. Młodzieży zjechało się z różnych kątów diecezji, prawie czterysta
osób. Spotykamy też nasze dziewczyny dwie Eweliny, Magdę, Justynę. Teraz ważny moment caminowicza: wieczorna toaleta. Wykąpany caminowicz wie jedno, siły
do dalszej wędrówki wróciły. Siadam na ławce przed Domem Pielgrzyma, reszta
z naszych idzie „na miasto”. Po powrocie jeszcze chwila wspólnej rozmowy i idziemy do przydzielonych nam dwóch pokoi. Wkładam sobie w uszy zatyczki
i zasypiam. Rano okazuje się, że zatyczki to siła. Siła w spaniu. Nic nie słyszałem.
Pozostali są mniej silni, gdyż młodzież na Prologu modli się, ale też luźno i wesoło
spędza czas nocny. Młodość ma swoje prawa.
Drugi dzień rozpoczynamy mocnym akcentem. O 6:30 uczestniczymy w Bazylice
św. Anny w Mszy św. Przy ołtarzu czterech ojców Franciszkanów i ja. W ławkach
sześciu naszych pielgrzymów, dwóch braci franciszkańskich i czternastu parafian.
Msza jest uroczysta, jak każda Msza św. Po Mszy ruszamy. Idziemy w środku parku Krajobrazowego, ale też wzdłuż „parku samochodowego”, którym jest autostrada. Około południa dochodzimy do wioski Siedlec, a dokładniej rozsiadamy się na
placu zabaw za stołem, pod dachem. Pałac. W sklepie jest wszystko co nam potrzeba oraz przemiła pani za ladą. Kolejną ucztę czas rozpocząć. Gdy człowiek najedzony, to nie chce mu się ruszać. Odczuwamy podobnie. Bodźcem do wyruszenia jest
miejsce, które za kilka kilometrów mamy osiągnąć. To Kamień Śląski. Miejsce narodzin św. Jacka. Dziś też piękne sanatorium. Czyli ruszamy „do wód”. Z szybkością samolotu
z lotniska, które mijamy, wchodzimy do parku pałacowo- sanatoryjnego w Kamieniu. My podziwiamy urocze miejsce. Inni podziwiają „uroczych” nas. Wchodzimy
do kaplicy św. Jacka. Krótka modlitwa, która jest bardziej wytchnieniem i sapnięciemO Boże! Potem powłóczymy nasze ciała w kierunku kawiarni, gdzie siadamy przy
ogromnym, okrągłym stole i jesteśmy rozpieszczeni. Przychodzi pani kelnerka. Zamawiamy lody lub mrożoną kawę. Kto co woli. Zmrożeni i rozleniwieni wstajemy
od stołu, plecaki na plecy, buty na nogi i lewa, prawa. Pokonujemy dwa długie odcinki. Jeden asfaltem, drugi lasem. Wchodzimy do aglomeracji Opole. Należało by
przejść jeszcze pięć kilometrów, ale niebo robi się czarne, powietrze afrykańskie,
w dali słychać grzmoty. Decydujemy się na nocleg. Tym bardziej, że jesteśmy na
terenie dzielnicy Malina, a tu gospodarzem jest gościnny ks. Wojciech. Nie zawodzi
nas przeczucie. Wojtek otwiera przed nami całą plebanię i swoje serce. Nocleg zapowiada się królewski. Tradycyjne czynności caminowicza, czyli kąpiel i kolacja.
Tym razem zupełnie nie banalnie kończymy dzień. W czwórkę schodzimy do salki
katechetycznej gdzie rozgrywamy „Mistrzostwa Camino” w Piłkarzyki, Darta,
i Ping-ponga.
O wynikach swego czasu informowały wszystkie światowe agencje, więc tu już nie
będę rozpisywał się, co tu dużo mówić, o Mistrzach.
ciąg dalszy za tydzień

Dzisiaj druga kolekta na opał. O 17:15 Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. O godzinie
15:00 w Sali OSP Koncert Charytatywny dla Michała.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Wtorek o godzinie 19:00, Msza św. Roku Miłosierdzia. Zapraszam wszystkich do udziału,
wspólnej modlitwie, napisaniu i przyniesieniu intencji. Zapraszam szczególnie Naszą Grupę
Młodzieży, która wyjedzie na ŚDM do Krakowa. Zapraszam młodzież i ich rodziców oraz rodziny, które w naszej parafii przyjmą gości. Będziemy modlić się o błogosławiony i bezpieczny
wyjazd, pobyt i powrót. Po Mszy młodzież i rodziców zapraszam do salki parafialnej na spotkanie organizacyjne. Od 18:30 okazja do Spowiedzi św.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
W środę Msza św. o 18:00.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
W czwartek od 16:30 do 18:00 okazja do Sakramentu Pokuty, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
W piątek o 8:30 Msza św. na zakończenie Roku szkolnego.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 11:00 i 18:00. Nie będzie Nabożeństwa o 17:15. Kolekta
na cele parafii. O godzinie 11:00, Msza św. dziękczynna Uroczystości rocznicy święceń kapłańskich. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny. Msza w grocie o 10:00. Wyjazd rowerzystów o godzinie 6:30.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Bóg zapłać: za wszelkie dobr o, modlitwy, pr ace.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Alfred Krupka l. 61. Wieczny odpoczynek…++
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej opieki
łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, film dvd „św. Bernadeta”.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Wacławczyk Janina, Kotowicz
Urszula, Koźlik Joanna, Antczak Brygida. Bóg zapłać!
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Można wspierać wyjazd młodzieży do Krakowa przez składane ofiary do skarbonki Miłosierdzia w wejściu do kościoła lub zakup świeczek w zakrystii.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
26 czerwca o godzinie 11:00, Uroczystość rocznicy święceń kapłańskich.
Zapraszamy parafian i gości do udziału w Mszy św. Zapraszamy ministrantów, marianki, szafarzy, lektorów, chór, orkiestrę, organistów, grupy parafialne. Po Mszy św. nich czują się zaproszeni wszyscy na spotkanie przy straży.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Pielgrzymka do Włoch: są jeszcze dwa wolne miejsca. Można na konto lub u ks. Piotr a
wpłacać pozostałą kwotę na wyjazd.
——–—–—————–————————–————————–———–—————
Obchodzę również mały jubileusz kapłaństwa, ale od zawsze, do wszelkich rocznic nie przykładam zbyt wielkiej wagi. Wolę patrzeć w przyszłość. Dlatego proszę, uszanować moją decyzję
i dla mnie nie składać żadnych życzeń, prezentów czy też kwiatów. Jeśli ktoś chce coś uczynić to
proszę, aby zamiast na prezenty, kwiaty przeznaczyć tę ofiarę na leczenie naszego ministranta
Michała i jemu lub rodzicom to przekazać. W zamian za życzenia proszę natomiast o modlitwę
za Mnie. Dziękuję za uszanowanie mej prośby - ks. Piotr

