Porządek Nabożeństw
od 04.09. do 11.09.2016 r.
Niedziela 04.09. 23 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ………………………. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Elfrydę Gerlich - zam. od sąsiadów
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w rodzinie i rodzinach
dzieci oraz za + męża
Poniedziałek 05.09.
7:00 Za ++ ojca Alfonsa Niewergol w 30 r. śmierci, matkę Cecylie, córkę Annę Naumann,
teściów Jadwigę i Pawła Smieszoł, ++ z rodziny i pokr.
Wtorek 06.09.
18:00 Za ++ rodziców Pawła i Annę, teściów Wiktora i Cecylię, 4 braci, 4 siostry
Środa 07.09.
17:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie w rodzinie i w rodzinach
dzieci
Czwartek 08.09. Narodzenie NMP
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
Piątek 09.09.
17:30 Różaniec
18:00 Za + męża i ojca Marcina w11 r. śmierci, teściów oraz braci Franciszka i Edwarda
Sobota 10.09.
8:00 Za ++ szwagra Georga w r. śmierci, siostrę Eleonore, rodziców, rodzeństwo i pokr.
15:00 Roczki: Józef Grzegorz Grabowski, Michał Paweł Szymik, Hanna Teresa Smieskol
——–—–——–—–—————————–—————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Eryk Stryczek w miesiąc po śmierci
Niedziela 11.09. 24 zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła Leja w r. śmierci oraz ++ pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W 5 r. istnienia grupy modlitewnej Serduszka, oraz wszystkich modlących się
o powołania
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 …………………...

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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ŚDM
Mają w Nas trwać, mamy tymi treściami i słowami żyć. Poniżej wracamy do Dni Młodzieży
przez opis, świadectwo, które napisała grupa młodzieży z par. Staniszcze Małe, pod redakcją Soni Springer.
Dzień po dniu
Poniedziałek
Sygnał do startu dał nam południowy dzwon, rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę Mszą
w Kolonowskiem. Każdy z nas po Mszy przedstawił swoją prośbę Jezusowi Miłosiernemu,
symbolicznie zapalając przed jego obrazem świeczkę. Intencja miała nam pomóc w momentach złości, zwątpienia, przygnębienia, uśmiechnąć się do innych i siebie, podnieść głowę
i iść dalej. Ksiądz Piotr na kazaniu porównał nasze życie do siedzenia na przystanku, na
który przyjeżdżają różne autobusy, niektórzy decydują się na nudną, ale bezpieczną opcję
siedzenia na przystanku, inni wsiadają do autobusu, czasami zmieniając kurs, bądź zaliczając jakiś wypadek. Nasza grupa zdecydowała się wsiąść do sprawdzonego autobusu firmy
„Smykała”. Obraliśmy kurs na Barwałd Górny (ok. 35 km od Krakowa). Po drodze zwiedziliśmy rodzinne miasto Jana Pawła II, papież pobłogosławił nas z nieba, nie szczędząc wody
na pokropienie ludu. Czas w Wadowicach osłodziły nam lody i kremówki, ufundowane
przez sympatycznego ks. Piotra. W Barwałdzie Górnym powitali nas, chlebem i solą pogodni parafianie oraz pogodne niebo. Zostaliśmy rozlokowani, dziewczyny do domów parafian,
a chłopcy i ksiądz na plebanię. Nasi gospodarze, mocno wzięli sobie do serca przysłowia
„gość w dom, Bóg w dom”, także ŚDM były nie tylko strawą dla ducha.
Wtorek
Rozpoczął się dla nas poranną Mszą ku czci patronki Śląska Opolskiego. Po Mszy i dwóch
piosenkach z choreografią na rozgrzewkę, wyruszyliśmy ze śpiewem i modlitwą na ustach
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasze nogi szybko zorientowały się skąd nazwa Kalwaria.
Dojście na Kalwarię zajęło nam około 30 piosenek, jeden Różaniec i Koronkę. Swój czas
wolny wykorzystaliśmy na zwiedzenie i modlitwę w bazylice, która zachwycała pięknym
wnętrzem i imponowała wielkością. Drugim celem stała się mała pizzeria, której goście nie
zachwycali się architekturą, a doznaniami smakowymi. Po czasie wolnym, cała grupa, spotkała się na wzgórzu z przekonaniem, że jest ono początkiem Drogi Krzyżowej, okazało się
jednak odwrotnie. Szybko wyszliśmy z błędnego przekonania i dołączyliśmy do pozostałych pielgrzymów przy III stacji. Wykończeni po Drodze Krzyżowej usiedliśmy na trawie.
Ciężko było nam rozstać się z miękką, soczysto-zieloną kanapą, jednak chyba nic tak nie
motywuje zmęczonych ludzi, jak prysznic i pyszna kolacja, z tą perspektywą wyruszyliśmy
w drogę powrotną, pokonując po raz trzeci strome zbocze stacji drogi krzyżowej. Po drodze
zatrzymaliśmy się na pastwisku z baranami, gdzie pasterz (ks. Piotr) wygłosił kilka słów do
swoich owieczek. O 21:00 wszyscy spotkaliśmy się w kościele na Apelu Jasnogórskim, a po
nim udaliśmy się do ogródka plebanii, gdzie czekało na nas 20 sztuk pizzy.
Sentencja: przysłowie duńskie - Gdy zadbasz o siebie, zadbasz o innych.
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Środa
Wczesnym rankiem ruszyliśmy na dworzec, gdzie udało nam się złapać jeszcze nie całkiem
zapełniony pociąg, z miejscami siedzącymi. W miarę zbliżanie się do Krakowa przybywało
ludzi, a ubywało tlenu. Całą grupą nawiedziliśmy bogate w mozaiki Sanktuarium św. Jana
Pawła II w Łagiewnikach, a następnie mieliśmy czas wolny, ponieważ oddaliśmy naszego
księdza w ręce penitentów. My w tym czasie zwiedziliśmy miejsca kultu Bożego Miłosierdzia – grób św. s. Faustyny i przepiękną Bazylikę Miłosierdzia Bożego, w kształcie barki.
Później zwiedziliśmy Kraków i daliśmy się ponieść afrykańskim rytmom na Festiwalu Młodych na rynku. Następnie wykorzystaliśmy swój pakiet kaloryczny w postaci pierogów, które
zjedliśmy w parku na trawie w towarzystwie ogromnego stada gołębi (Duch Święty chyba
działał). Później, już wspólnie z księdzem, zmęczeni, ale szczęśliwi wsiedliśmy w pociąg
relacji Kraków-Barwałd Górny. Po krótkim odpoczynku i kolacji, spotkaliśmy się na wspólnej nocnej Mszy świętej, co było niecodziennym przeżyciem.
Czwartek
O poranku budzikiem dla niektórych stały się barany. Wszyscy pielgrzymi, mniej lub bardziej
wyspani z uśmiechem na twarzy udali się na poranną Mszę świętą. Później, po podróży pociągiem, usiedliśmy na trawie pod Wawelem i wysłuchaliśmy pouczającej katechezy ks. Piotra. W trakcie zaczął padać deszcz, ale nam na szczęście to nie przeszkodziło, ponieważ
w plecaku pielgrzyma znajdował się płaszcz przeciwdeszczowy i cała grupa zamieniła się
w czerwone kapturki. Po obiedzie daliśmy się porwać nurtowi rzeki ludzi, która wpływała do
morza pielgrzymów na krakowskich Błoniach. Wszyscy z niecierpliwością, w deszczu tańcząc i śpiewając, wyczekiwali papieża Franciszka, który swoją przemową, wezwał wszystkich do jeszcze większego entuzjazmu. Słowa papieża nie pozostały bez odzewu, co dało się
odczuć w drodze powrotnej – na ulicach, w tramwajach i pociągach, gdzie trwały nieustające
krzyki i śpiewy na cześć Jezusa.
Piątek
Niesieni entuzjazmem poprzedniego dnia, mimo wczesnej pory, udaliśmy się na Mszę świętą.
Już w krakowskich Łagiewnikach odbyliśmy pielgrzymkę miłosierdzia i przeszliśmy przez
Bramę Miłosierdzia, przez co zyskaliśmy odpust zupełny. Następnie w kolejnym nietypowym
miejscu, jakim był ogród s. Faustyny wysłuchaliśmy katechezy ks. Piotra. Później znowu
udaliśmy się na Błonia, gdzie wzięliśmy udział w niesamowitej drodze krzyżowej. Entuzjastyczna postawa młodych ludzi, przerodziła się w refleksję i zadumę, co zrobiło na nas
ogromne wrażenie. W tym dniu dało się już odczuć, że zbliża się najważniejszy moment
ŚDM, ponieważ w pociągach było coraz mniej miejsc. Jednak byliśmy już tak zmęczeni, że
nawet podłoga okazała się wygodnym miejscem do spania.
Sobota
Noc z piątku na sobotę wypełniona była rozmowami z naszymi gospodarzami, którzy z bliska
znali Jana Pawła II i mogli nam o nim bardzo wiele opowiedzieć. Tematów do rozmów nie
brakowało, zabrakło natomiast czasu – czekał nas kolejny intensywny dzień. Rano w niektórych oczach pojawiły się łzy, wszyscy chcieli przedłużyć ten wspólny czas. Po Mszy świętej
zjedliśmy wspólny obiad z tamtejszym proboszczem i udaliśmy się do Krakowa, gdzie poznaliśmy smak prawdziwej pielgrzymki, ponieważ w pełnym słońcu musieliśmy pokonać 13 km.
W Brzegach rozbiliśmy swój obóz, po czym uwielbialiśmy Jezusa podczas nocnego czuwania
z papieżem Franciszkiem. Przez całą noc nie milkły tańce i śpiewy, aż do błogiego snu.
Niedziela
Po nocy pod gołym, gwiaździstym niebem, uczestniczyliśmy we „Mszy Posłania”. Papież
Franciszek posłał młodzież z całego świata, aby nie była bierna w swojej wierze, ale czynnie
i odważnie działała, świadczyła o Jezusie Chrystusie. Po Mszy rzeki ludzi wystąpiły
z Brzegów i autobusami, pociągami, samolotami wróciły do swoich źródeł.
Do zobaczenia w Panamie !

Dzisiaj Msze św. o 7:30 (j. niemiecki), 10:00, 18:00. Kolekta na cele diecezji i seminarium.
O 17:15 Nieszpory.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, z błogosławieństwem przyborów i uczniów I klasy.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
W czwartek o 19:00, w salce, spotkanie rodziców dzieci I komunijnych.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
W piątek o 19:00, w salce, spotkanie rodziców oraz kandydatów do Bierzmowania.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 15:00 Msza chrzcielna i roczków. O 9:00
spotkanie ministrantów i kandydatów na ministranta.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 16:00 w salce film pt. „Życia nie można
zmarnować”. O 17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Kancelaria czynna od poniedziałku do
piątku po Mszach św. Biblioteka czynna po Mszach św. niedzielnych o 10:00. Filmy religijne do wypożyczenia w kancelarii.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Bóg zapłać: za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Za wrzucenie opału do
piwnic obiektów parafii.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
Bożej opieki łask i zdrowia. Szczęść Boże.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Zapraszam do zaangażowania się, wstępowania do działających w naszej parafii grup parafialnych. W miesiącu wrześniu i październiku zapraszam na spotkania, terminy będą podawane.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
++ Odbył się pogrzeb śp. Gertrudy Bonk l.91. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…++
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Dziękujemy paniom, które sprzątały kościół: Owczarzek Mirosława, Dudarewicz Małgorzata, Czupała Renata i Maciejak Justyna.
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Irenę Dudarewicz, Marię Bachniak, Ewelinę Mańczyk i Krystynę Spałek. Bóg zapłać!
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Msza św. Dożynkowa będzie w niedzielę 18 września o godzinie 13:00.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Ma powstać książka o gminie Kolonowskie. Krótkie formy literackie napisane przez ludzi
w wieku od 10 do 25 lat. 17. i 24 września odbędą się warsztaty dla zainteresowanych.
Szczegóły na stronie gminy Kolonowskie i na plakatach.
–—–——–—–————–—————–————————–———–—————–—
Strażacy 10 września od godz. 9:00 przejadą ulicami naszej miejscowości w poszukiwaniu
złomu oraz innych surowców wtórnych (stal, miedź, puszki aluminiowe, mosiądz). Pozyskane w ten sposób środki zostaną przekazane na działalność statutową OSP.

