Porządek Nabożeństw
od 02.04. do 09.04.2017 r.

Niedziela 02.04. V Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka z ok urodzin, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego oraz pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci
Józefa i Franciszka, siostrę Józefinę i pokr.
17:00 Gorzkie żale
18:00 Za ++ matkę Annę Konieczny z ok. urodzin, ojca Józefa, teściów Hildegardę
i Józefa Bogdoł, dziadków Florentynę i Juliusza Strzelczyk oraz pokr.
Poniedziałek 03.04.
7:00 Za + Jan Banach - zam. od Andrzeja i Juliana
Wtorek 04.04.
18:00 Za + Józef Krupka - zam. od sąsiadów z bloku
Środa 05.04.
17:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła Krupka, ++ z rodzin Krupka i Labus
I Czwartek 06.04.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Grażyna Mordyńska w miesiąc po śmierci
I Piątek 07.04.
7:00 Za parafian (j. polski)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + ks. Krystiana w 25 r. śmierci, + jego ojca
18:45 Droga Krzyżowa, ulicami
Sobota 08.04.
8:00 Za ++ matkę Adelajdę w r. śmierci, ojca Wilhelma i pokr.
——–—–——–——————–—————–—–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Urszulę Wałaszek w miesiąc po śmierci
Niedziela 09.04. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 ………………………(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP siły i zdrowie
dla Józefa Kruk z ok. 97 r. urodzin
15:00 Droga Krzyżowa
18:00 ……………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Fejs - buk
Psychologowie alarmują - media społecznościowe
uzależniają tak samo jak alkohol, narkotyki
i hazard. Do gabinetów psychoterapeutów coraz
częściej trafiają osoby, których problemy zaczynają się w sieci. Facebook łączy ze sobą już ponad 1,7 miliarda osób na całym świecie. To blisko
1/4 wszystkich mieszkańców globu. Paradoksalnie jednak nigdy nie byliśmy tak daleko od siebie.
Ciągłe wystawienie na widok publiczny buduje w
nas nieustającą potrzebę kreowania swojego
wizerunku. Poczucie własnej wartości definiuje
się dzisiaj za pomocą lajków, statusu związku
i starannie wyretuszowanych zdjęć, lub umieszczaniem zdjęć nie wiadomo po co i dla kogo. Facebook stał się przedłużeniem dziecięcej fantazji, oto możemy być w oczach innych kim tylko
chcemy. Publiczna aprobata jest upajająca i prowadzi do... uzależnień.
I choć, mimo wszystko, rzeczywistość Facebooka pozostaje czysto wirtualna, to jego użytkownicy coraz częściej odnoszą wrażenie, że tylko to, co
zaistniało w sieci wydarzyło się naprawdę. Facebook i inne media społecznościowe mają funkcję powiadomień, które sprawiają, że rzucamy się
na nasze telefony niczym dziecko na cukierki. To kompulsywne zachowanie prowadzi do obsesji oraz innych objawów o podłożu lękowym.
Ludzie, którzy bez przerwy zerkają na swoje telefony, wyglądają, jakby
cierpieli na nerwicę natręctw, specjalnie się nie różniąc od osób uporczywie sprawdzających zamki albo myjących ręce. Gdy notoryczne sprawdzanie strumienia aktualności na Facebooku przeistacza się w uzależnienie czynnościowe, jedynym sposobem na powstrzymanie go jest zrezygnowanie na jakiś czas z portalu i smartfona.
dr Susana Flores - autorka książki "Sfejsowani".
Sentencja: sir. Alex Ferguson - Człowiek więcej nauki czerpie z porażek,
niż z wygranych.
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W Wielki Czwartek w przedsionku kościoła będzie wystawiony, przez cały
dzień, kosz w którym można będzie się podzielić słodyczami, żywnością,
owocami z osobami chorymi, starszymi samotnymi z naszej parafii. Caritas
z darów tych zrobi paczki na święta, które zostaną zaniesiona do domów tych
osób Można też do skarbonki w wejściu do kościoła w Wielki Czwartek wrzucać ofiarę, która zostaje przeznaczona na działalność naszego Caritas.
W Wielką Sobotę przed poświęceniem pokarmów, oraz po wieczornych
Obrzędach młodzież będzie proponowała „Zestaw wielkanocny” (słodką
babkę, radosne pół jajko, obrazek z miłością). Złożone ofiary, przeznaczone
zostaną na cele młodzieży naszej parafii.
Na cele grupy Z nadzieją do Panamy, w sobotę 22 kwietnia pragniemy zorganizować zbiórkę złomu. Rodziny, osoby, które mają złom i pragną go oddać
proszone są o przynoszenie kartek z nazwiskiem i adresem, gdzie złom odebrać.
W Wielki Wtorek dzień Sakramentu Pokuty o godzinie 17:00 i 19:00.
Zapraszamy chłopców do ważnej, pięknej roli kołatania w Wielkim Tygodniu.
Każdego już dziś, zapraszamy do pięknego, głębokiego przeżywania całego
Wielkiego Tygodnia i Świąt. Służbę Liturgiczną, chór, orkiestrę, lektorów do
ubogacenia całej Liturgii.
W I dzień Świąt po Mszy św. o 10:00 w ogrodach plebanii szukanie jajek.
Na wesoło
Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi: pożądałem żony bliźniego swego.
Kapłanowi aż głos odebrało: w tym wieku?!
Tak - wyjaśnia penitent - bo robi lepsze naleśniki niż mama.
Mówi wąż do węża: Ssssssssssłłuchaj, czy my jesssssteśśśmy jadowite? A dlaczego się pytasz? Bo chyba w język ssssię ugryzłem.
W trakcie wizytacji biskup pyta rady parafialnej: Dlaczego w kościele są takie
dziury w posadzce? Ksiądz proboszcz kazał szukać korzeni wiary.
Komendant policji w trakcie odprawy poucza funkcjonariuszy:
Niektórzy z Was używają słów których nie rozumieją i potem ludzie się z nas
śmieją, a o policji wciąż krążą dowcipy. Czy to alibi do mnie? - pyta jeden
z podwładnych.

Dzisiaj kolekta na cele diecezji i seminarium. O 17:00 Gorzkie Żale.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna, po Droga Krzyżowa.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W I czwartek Godzina św. o 17:00.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W I piątek nie będzie odwiedzin chorych. Msze św. O 7:00 i 18:00.
o godzinie 18:45 Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Ekstremalna Droga
Krzyżowa, 40 km. Zawadzkie - Jemielnica. Rozpoczęcie
o 21:00 w kościele NSPJ (zapisy u ks. Piotra).
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Przyszła niedziela, kolekta na cele naszej parafii. Podczas każdej Mszy św.
poświęcenie palm. Przed Mszą o 10:00 procesja od figury MB Fatimskiej.
O 15:00 Droga Krzyżowa na Regolowcu. Kiermasz Caritas. Będzie można nabywać palmy, dekoracyjne świeczki wielkanocne, ozdoby świąteczne, małe Paschały na stół wielkanocny i groby bliskich. Wasze ofiary są przeznaczone na
działalność naszego parafialnego Caritas. Caritas prosi chętnych o upieczenie
ciastek na kiermasz. Ciastka można przynosić w czwartek 06.04. od 17:00 do
18:00 do salki.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Bóg zapłać za wszelkie dobro, ofiary, modlitwy i wykonane prace. Złożone ofiary na kwiaty to 3.080 zł i 2,20 euro. Dziękujemy firmie p. Klysek za wykonanie
prac przy kaplicy św. Józefa na placu kościelnym. Za prace przy klombach na
kwiaty, przy figurze św. Józefa i MB Fatimskiej. Za skorzystanie z zaproszenia
na koncert chóru kleryków, za przygotowanie poczęstunku dla Nich.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do nabycia: Gość Niedzielny
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krzywa: Rokita Krystyna,
Brolik Gizela, Muszkiet Joanna, Gontarz Brygida. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Z radością informuję, że uczeń Piotr Glegoła zajął 1 miejsce w Diecezjalnym
Konkursie Wiedzy Religijnej „Gimnazjalista 2017. Przygotowany był przez
s. Jurandę. Laureatką została Natalia Niedziela, przygotowana przez p. Katarzynę Słowik. W finale uczestniczył też Filip Koprek, przygotowany przez
s. Jurandę. Gratulujemy!!!
Niedziela Czarna - zasłaniamy krzyże

