Porządek Nabożeństw
od 03.07. do 10.07.2016 r.
Niedziela 03.07. 14 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Stefanię i Bolesława w r śmierci, teściów
Agnieszkę i Józefa, szwagra Andrzeja oraz pokr. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Elżbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców, rodzeństwo, rodziców
Rozalię i Pawła, siostrę Elżbietę, szwagra Józefa i Henryka, chrześniaka Krystiana
i Andrzeja, pokr. i dusze opuszczone
17:15 Nieszpory
18:00 Za + syna Patryka Przybył w 8 r. śmierci, teściową Janinę i pokr.
Poniedziałek 04.07.
8:00 O Boże bł. i światło Ducha Św. dla Patryka
Wtorek 05.07.
18:00 Do Miłosierdzia bożego za ++ rodziców Franciszka i Annę, Emanuela, Teresę i Franciszkę, braci, bratowe, siostry i ++ obu rodzin
Środa 06.07. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, wsp.
18:00 Za + Benedykt Puzik - zam. od sąsiadów
Czwartek 07.07.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża i ojca Alfreda oraz ++ pokr.
Piątek 08.07.
17:30 Różaniec w int. ŚDM
18:00 Za zmarłego o Boże Miłosierdzie
Sobota 09.07.
8:00 Za + Skornia w 1 r. śmierci
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O dar życie wiecznego dla ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, brata Rudolfa i pokr.
Niedziela 10.07. 15 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Henryka w r. śmierci, brata Romana, teściów i ojca Ignacego
(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł.
i zdrowie dla Magdaleny z ok. 85 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 O opiekę Anioła Stróża, łaski i zdrowie dla rocznego dziecka Pauliny o bł. Boże
w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Światowe Dni Młodzieży
Wydarzenia Centralne wizyty Ojca św. Franciszka to spotkania ŚDM w czasie których
wszyscy młodzi pielgrzymi wspólnie przeżywają wielkie święto wiary. W Krakowie
w 2016 roku będą przebiegać w następujący
sposób:
Msza Święta na Otwarcie (wtorek, 26.07)
ŚDM oficjalnie rozpocznie Msza Święta na
Otwarcie, której przewodniczyć będzie ks.
kard. Stanisław Dziwisz. Jest to moment,
w którym podkreślony zostaje międzynarodowy charakter wydarzenia i zaprezentowany
gospodarz Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie - Polska.
Ceremonia Powitania (czwartek, 28.07)
Ważnym momentem jest pierwsze spotkanie
z Ojcem Świętym, czyli Ceremonia Powitania, która jest czasem szczególnej radości z powodu
obecności Namiestnika Chrystusowego i wspólnej z Nim modlitwy. To nabożeństwo ze słuchaniem Słowa Bożego i pierwszym przemówieniem Ojca Świętego.
Droga Krzyżowa (piątek, 29.07)
W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa, która podkreśla wymiar pokutny ŚDM.
Czuwanie z Ojcem Świętym (sobota, 30.07)
Najbardziej osobistym momentem jest czuwanie z Ojcem Świętym. To wyjątkowo intensywny
czas modlitwy i spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i radości. Podkreśla w ten sposób młodzieżowy charakter ŚDM.
Msza Święta Posłania (niedziela, 31.07)
Celebrowana będzie przez Ojca Świętego. Jest to uroczyste podsumowanie ŚDM – moment kulminacyjny wszystkich spotkań. Podczas tej Eucharystii Papież „posyła młodych na cały świat”.
Katechezy (środa, czwartek, piątek)
Katechezy są głoszone w różnych językach, przez biskupów pochodzących z całego świata.
Wprowadzą pielgrzymów w przesłanie błogosławieństwa „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), wybranego przez Ojca Świętego na temat XXXI Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie. Katechezy odbędą się na terenie całego miasta, zarówno w kościołach, jak i w innych miejscach, dobranych tak, by zapewnić wszystkim młodym wzięcie w nich
udziału.
Festiwal Młodych (wtorek, środa, czwartek, piątek)
Jest to program religijny i artystyczno-kulturalny, który odbywa się popołudniami i wieczorami.
W ramach tej części ŚDM można wybrać się na różnorodne koncerty, wystawy, warsztaty, wydarzenia sportowe, teatralne.
Sentencja: św. s. Faustyna - Pozwól, niech Ci odbiorą nawet to co Ci się należy: uznanie, dobre
imię, ponad to wszystko niech będzie wyższym duch Twój.
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Kalendarz parafialny:
- 06 i 13 lipiec, Wakacje z Bogiem, organizowane przez Caritas
- 10 lipiec, gościmy rodzinę świeckich misjonarzy
- 12 lipiec, Msza św. Roku Miłosierdzia
- 13 lipiec, Nabożeństwo Fatimskie
- 16 lipiec, spotkanie czcicieli MB Szkaplerznej
- 17 lipiec, błogosławieństwo kierowców
- 20-25 lipiec, Dni Młodzieży w Parafii
- 25-31 lipiec, ŚDM w Krakowie
- 31 lipiec, Adoracja Najśw. Sakramentu
- 07 sierpień, świadectwo młodzieży o ŚDM
- 13 sierpień, Nabożeństwo Fatimskie
- 15-20 sierpień, Pielgrzymka Opolska
- 13-24 sierpień, Camino samotnie, Suwałki - Gietrzwałd, 320 km.
- 26-28 sierpień, piesza pielgrzymka na Górę św. Anny
- 30 sierpień, Msza św. Roku Miłosierdzia
- 13 wrzesień, Nabożeństwo Fatimskie
- 18 wrzesień, Dożynki Gminne
- 20 wrzesień, Msza św. Roku Miłosierdzia
- 26 wrzesień-04 październik, pielgrzymka Roku Świętego do Włoch
——–—–———————————–————————–———–—————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, egzystencja są zagrożone.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościół głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
PROŚBA O MODLITWĘ
W intencji ŚDM w parafii i w Krakowie.
——–—–———————————–————————–———–—————
Opowiadanie
Do mądrego rabina przyszedł pewien strapiony człowiek. Rabbi - rzekł, załamując ręce jestem do niczego. Nie udaje mi się zrobić nawet połowy tego, co powinienem. Ach tak?
- odmruknął rabin. Proszę, udziel mi jakiejś mądrej rady - poprosił nieszczęśni. Po dłuższym namyśle rabin odpowiedział: Ach, mój synu, posłuchaj, co ci powiem - zajrzyj na
stronę 930 w almanachu New York Timesa za rok 1970, a może odnajdziesz spokój ducha. Nieco zbity z tropu tą dziwną poradą mężczyzna udał się do biblioteki, by odszukać
wskazane źródło. A oto co znalazł - zestawienie średniej celności uderzeń najwybitniejszych graczy baseballu. Ty Cobb, najlepszy ze wszystkich wybijających, miał średnią
0,367. Nawet Król Uderzenia, Babę Ruth, nie osiągnął więcej. Mężczyzna wrócił więc
do rabina i spytał: Ty Cobb, 0,367. I to wszystko? Zgadza się - odparł rabin. - Ty Cobb
trafiał raz na trzy podejścia do kija. Nie osiągnął nawet połowy trafień. Więc czego ty się
spodziewasz? Aha - mruknął w odpowiedzi ten, co uważał się za nieudacznika, bo udawało mu się zrobić tylko połowę z tego, co musiał.

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00 i 18:00. Nieszpory o 17:15. Kolekta na cele diecezji
i seminarium.
——–—–——————————–————————–———–—————
I czwartek Godzina św. i Koronka o 17:00.
——–—–——————————–————————–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia.
Gośćmi będzie 8 osobowa rodzina, która podjęła dzieło misji we Francji. Opowiedzą
o ich powołaniu i pracy. Po Mszach będzie można, do puszek, złożyć ofiarę na prowadzoną przez nich misję.
——–—–——————————–————————–———–—————
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, modlitwy, prace. Za prace i pielęgnację placu kościelnego. Grupie ponad 30 mężczyzn i młodzieńców za rowerową pielgrzymkę na Górę
św. Anny. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Mszy św. i spotkania
w straży z okazji rocznic święceń kapłańskich. Za przyniesiony ciasta, sałatki, złożone
ofiary wykonane prace. Dziękuję za każde dobre słowo, złożone ofiary przekazałem na
leczenie Michała. Za każdą ofiarę złożoną na wyjazd młodzieży do Krakowa.
Można zamawiać do 05 lipca płytę dvd z Uroczystości jubileuszowej księży. Kontakt:
p. Kołodziej tel. 774611556; p. Owsiak tel. 774611481.
——–—–——————————–————————–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia Bożej
opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
——–—–——————————–————————–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes
——–—–——————————–————————–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Annę Bogdoł i Anielę
Smandzich oraz z ul. Żeromskiego: Małgorzatę Bakanowicz i Elżbietę Lepieciło. Bóg
zapłać!
——–—–——————————–————————–———–—————
Wakacje z Bogiem organizowane przez Caritas parafii wraz z Centrum Kultury
i Biblioteką oraz z pomocą młodzieży ŚDM w tym roku będą miały, z różnych przyczyn, inną formę. Odbędą się w środę 6 i 13 lipca w ogrodach parafii. Będą gry, zabawy, poczęstunek oraz 6 lipca będzie „Dziecięcy Pchli Targ”. Dzieci przyniosą i mogą
sprzedawać, kupować, to co chcą. 13 lipca wystawa zwierzątek domowych, przyniesionych przez dzieci (psy, koty i inne). ZAPRASZAMY wszystkie dzieci.
——–—–——————————–————————–———–—————
papież Franciszek o Miłosierdziu
„Trzeba odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do
nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie
go jako własnego stylu życia”. Łąka, las, góry, plaża – wakacje dostarczają nam sporo
okazji do spacerów, w których nie będziemy nerwowo analizowali co jeszcze w danym tygodniu mamy do zrobienia, ale wejdziemy w niezgłębioną przestrzeń ciszy. Nie
uciekajmy z niej.
Błogosławionego Tygodnia !

