Porządek Nabożeństw
od 16.04. do 23.04.2017 r.
Niedziela 16.04. Zmartwychwstanie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Łucję w r. śmierci, ojca Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, szwagra Andrzeja oraz
dziadków i pokr.(j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP i zdrowie w 1 r. ślubu w int.
Zdzisława i Ewy oraz za ++ ojca Leona i Mariana, matkę Rutę
15:00 Nieszpory

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Poniedziałek 17.04. Wielkanoc
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Piotra (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ……………………………………
12:00 Msza i ślub Poloczek Judyta i Ryszard Ziaja
17:15 Nieszpory
18:00 ……………………………………
Wtorek 18.04.
8:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę, teściów Jana i Rozalię, brata Gerharda, swatów Elżbietę
i Henryka, Czesława, córkę Małgorzatę i pokr.

Środa 19.04.
18:00 Za ++ matkę Karolinę, ojca Fryderyka, męża Pawła, teściową Gertrudę, 3 braci Ernesta, Józefa, Alfreda, zięcia Krzysztofa i pokr.
Czwartek 20.04.
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Wandę w 5 r. śmierci
Piątek 21.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za + ojca Krzysztofa, syna Mateusza, dziadków Annę i Ryszarda, Cecylię i Wiktora, Martę i Augustyna, Franciszka i Alojzego, ++ z pokr. Zajonc, Spałek, Kampa, Mlynek i dusze opuszczone
Sobota 22.04.
8:00 Za ++ matkę Marię Czupała w r. urodzin, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła,
Marię i Teodora Czok ++ z pokr.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę MBNP i zdrowie z ok. 80 r. urodzin
Elfrydy Fleger oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
——————————————–——————————————————17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ matkę Teresę w r. śmierci, ojca Norberta, teścia Piotra, pokr z obu stron i koleżankę Małgorzatę
Niedziela 23.04. Biała, Miłosierdzia
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Ernesta z ok. urodzin, rodziców Agnieszkę i Konrada, teściów Annę i Andrzeja,
siostrę Magdalenę, szwagra Eryka (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Władysława o spokój duszy, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
17:15 Nabożeństwo Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców

Alleluja
Jezus żyje !!!
Sentencja: ks. Jan Twardowski - Przy pustym grobie
Chrystusa: trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć;
być ubogim, żeby coś dawać; znikać, żeby trwać; żyć
po ciemku, żeby stać się światłem; kochać i nie przestawać cierpieć. Kiedy wszystko się skończyło, wtedy
dopiero się zaczyna. Trzeba być na dnie, aby docenić
każdy krok w górę.

16/2017

Metropolita częstochowski odnosi się do wątpliwości na temat statusu kościelnego wspólnoty i kontrowersji wokół o. Daniela Galusa.
Z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej archidiecezji
częstochowskiej wynika, że choć ks. Daniel Galus został wyświęcony na prezbitera jako członek Wspólnoty Pustelników pw. Ducha
Świętego w Czatachowej (na terenie archidiecezji częstochowskiej), to jego opieka nad zbudowaną wokół pustelni Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa już nie wynika z polecenia jego biskupa,
ale z własnej inicjatywy. Sama wspólnota nie posiada kościelnego
zatwierdzenia. Złożone przez wspólnotę w kurii projekty statutu są
przedmiotem badań powołanej w tym celu komisji. W komunikacie
czytamy również, że funkcjonująca przy wspólnocie Fundacja Anioł
Miłosierdzia nie jest podmiotem kościelnym. Abp Depo podkreśla,
że mając na uwadze powyższe fakty "wydaje się być właściwe powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Daniela Galusa oraz Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa do czasu zakończenia prac komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności.
——————–——–————–——–—–———–———
15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o swoje
życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy
humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln
dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego
Franciszka, zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz
solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas
Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu.
Od Niedzieli Wielkanocnej do Białej Niedzieli, przez cały tydzień do
skarbonki w wejściu do kościoła można składać ofiary na ten cel.
——————–——–————–——–—–———–———
W środę 26.04. w Opolu, koncert Marcina Wyrostka z zespołem.
Szczegóły w gablotce.
——————–——–————–——–—–———–———
Wyjazd do Zakopanego będzie w piątek 28.04. o godzinie 7:00.
Prośba, aby osoby, które jeszcze nie wpłaciły pieniędzy, uczyniły to.

Niedziela, Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do szukania jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na
cele naszej parafii.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Poniedziałek, Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Środa o 16:30 spotkanie kandydatów do I Komunii św.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Piątek o 18:45 spotkanie kandydatów do bierzmowania (III klasa).
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Sobota od 10:00 do 13:00 na terenie przy kościele i parkingu PCHLI TARG
i wiele innych atrakcji. Zapraszamy dzieci i nie tylko. Można kupić, sprzedać lub
wymienić „prawie wszystko”.
Od 9:00 rodziców dzieci I komunijnych zapraszamy do pracy na rzecz naszej
parafii.
Na cele grupy „Z nadzieją do Panamy”, zbiórka złomu. Osoby, które mają złom
i pragną go oddać proszone są o przynoszenie kartek lub informację ustną gdzie
złom odebrać, do piątku.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Niedziela Biała, Miłosierdzia. Porządek Mszy jak w każdą niedzielę. O 17:15
Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Kolekta na cele Caritas diecezji.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krzywa: Żyłka Bettina, Kołodziej Gabriela oraz z ul. Prosta: Nocoń Gizela, Jędrzejewska Dorota. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za ofiary: na pomoc dla Michała; utrzymanie miejsc w Ziemi św.
potrzeby sióstr karmelitanek, Caritas parafii, wsparcie grupy „Z nadzieją do Panamy”, chłopcom za kołatanie, rodzinom za złożone słodycze, za służbę szafarzom, lektorom, mariankom, ministrantom, za muzykę i śpiew organistom, chórowi, orkiestrze, Caritas parafii za kiermasz i paczki, paniom za porządki
w kościele, za ofiarną pracę przy dekoracji Bożego Grobu i Ciemnicy, przegląd
i konserwację dzwonów i elektryki, sponsorowanie „zajączka” w ogrodach parafii, porządki na terenie placu kościelnego, przy kwiatach. Każdą modlitwę
i udział w obrzędach Wielkiego Tygodnia. Życzenia i dobre słowa, dary i ofiary
przyniesione na plebanię. Za skorzystanie z Sakramentu Pokuty w Wielki Wtorek.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny. Na stronie www. parafii wiele informacji, nowe
zdjęcia w Galerii i ciekawostki w Panama 2019.

