Porządek Nabożeństw
od 07.05. do 14.05.2017 r.
Niedziela 07.05. IV Wielkanocy
7:00 Różaniec
7:30 Za + Jan Banach - zam. od chrześniaka i rodziny Natanek (j. polski)
10:00 I Komunia św.
15:00 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ siostrę Edytę w 25 r.śmierci , rodziców Martę i Wincentego, Waleskę i Teodora,
dziadków i pokr.
Poniedziałek 08.05. św. Stanisława, biskupa, męczennika, uroczystość
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie z ok. 50 r. urodzin Kornelii i Rudolfa
Wtorek 09.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, rodziców Gertrudę i Leona, szwagierkę
Elżbietę, szwagrów Ernesta i Eryka, kuzynkę Krystynę i pokr.
Środa 10.05.
17:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę, brata, teścia i pokr.
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 11.05.
12:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie z ok. urodzin s. Macieji
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża Benedykta Puzik w1 r. śmierci
Piątek 12.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Czesława Drą w 5 r. śmierci, jego rodziców Jana i Stanisławę, teściów Antoniego
i Eleonorę Leśniak, siostrę Wiesławę, brata Mieczysława i pokr.
Sobota 13.05. NMP z Fatimy
8:00 Za ++ matkę Marię, ojca Franciszka, ++ z rodzin Bosek, Drysch, Świerc
14:00 W int. polecanych intencji
———————————————————————————
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża, ojca, dziadka Andrzeja, w r.śmierci , rodziców, teścia
i pokr. z obu stron
Niedziela 14.05. V Wielkanocy
7:00 Różaniec
7:30 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od Róż Różańcowych (j. polski)
10:00 Rocznica I Komunii św.
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Irenę i Franciszka, dziadków Teodora i Paulinę, Helenę i Gintra, Emmę
i Jana, Józefa i Gertrudę, wujków, ciocie i dusze z całego pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Pragnienie

Co to znaczy „pragnienie”, bo to raczej nie chodzi o te wszystkie marzenia, które noszę
w sobie, te zdają się tylko pełzać po powierzchni tego pojęcia. Siedziałem na kamieniu,
o świcie. Góry za mgłą, przyprószone śniegiem.
Kosy odzywały się, płynął strumyczek. Jakże
kojący i uspokajający był to świt. Tak jak ten
strumyk, tak nasze życie, płynie szybko i nieubłaganie, więc pytam: czego pragnę? Szukam
Bożego Oblicza, żeby znaleźć swoje miejsce na
świecie. Przypomniały mi się słowa świętego
Augustyna „Stworzyłeś nas skierowanych ku Tobie i niespokojne jest
nasze serce póki nie spocznie w Tobie”. Kiedy każdego kolejnego dnia
staję przed nowymi wyzwaniami, kiedy mierzę się z kolejnymi problemami, rozterkami i trudnościami, ale też radościami, kiedy pytam siebie
o sens tego wszystkiego, o cel i o drogę, wtedy dochodzę do jednej myśli.
Na tym świecie nie ma nic, co mogłoby mnie nasycić, nie ma nic, co mogłoby ugasić to pragnienie. Żadna z ziemskich wartości nie daje spokoju
serca. Żaden człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzebę miłości,
bezpieczeństwa i zaufania. Wszędzie i zawsze potrzebny jest Pan Bóg.
Żadne miejsce nie jest w stanie trwale zachwycić. Kręcąc się po tym świecie, szukam tu czegoś, czego tu i tak naprawdę nie ma. Święty Augustyn
nazwał to tym wszystkim, co w człowieku „wyje”. Nawet czerpiąc z tego
życia garściami, możemy dostać tylko namiastkę tego, co On nam proponuje.
I przychodzą te momenty, kiedy dosłownie człowiek zostaje rzucony na
kolana, przed Jego Wielkością, przed Jego Majestatem, przed Jego Boskością. I tylko wtedy, w tych momentach, to pragnienie jest ugaszone. Każde
pragnienie, zaspokajamy w Bogu. W modlitwie, przyjmując Komunię św.
Sentencja: - Tamara Lunger - Wrażliwość ma swoją wartość, ale i cenę.
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I Komunia św.
32 dzieci, które przystępują w 2017 do I Spowiedzi i I Komunii św:
Bukało Kacper, Czupała Laura, Dawidowicz Rafał, Gotwald Kamil, Gotwald
Oliwier, Janus Emilia, Kostoń Martyna, Koziołek Alexandra, Krasucki
Bartosz, Kruk Julia, Oblong Dominik, Ochwatowski Szymon, Rathmann Milena, Smieskol Jakub, Spałek Mateusz, Śmieszkoł Teresa.
Chudy Oliwia, Czupała Karol, Dudarewicz Piotr, Fablewski Emilia, Gołębicki
Dominik, Iwanecki Kevin, Jarzombek Tobias, Kurczyk Weronika, Leszczyk
Martyna, Markowska Pola, Paul Maksymilian, Piaskowska Anna, Piaskowski
Artur, Urbańczyk Aleksandra, Ziaja Szymon, Żołnowska Karolina.

Rodzicom dzieci I komunijnych składamy Bóg zapłać: za wszelkie ofiary, prace,
zaangażowanie, modlitwy, i troskę. Szczególnie za ofiary złożone na zakup
obrusów ołtarzowych na Wielkanoc, ofiary na zakup materiału wokół figury
św. Józefa na placu kościelnym. Za zbiórkę złomu i przekazanie pieniędzy na
grupę „Z nadzieją do Panamy”, założenie siatki w ogrodzie plebanii, mycie
okien w salce, pracę na placu kościelnym, montaż zamka.
Siostrze Jurandzie mówimy Dziękujemy za przygotowanie dzieci i Uroczystości I komunii św.
Biały Tydzień: poniedziałek - modlitwa i ofiara na Misje; wtorek - spotkanie
w salce; środa - wizyta na plebanii i klasztorze; czwartek - Nabożeństwo Majowe. Pielgrzymka na Górę św. Anny w sobotę 27 maja.
——–————–——–——–————–—–—–—–———–—————
We wtorek 30.05. o 19:00 Czuwanie i Sakrament Pokuty dla młodzieży
(3 klasa), która przystąpi do Sakramentu Bierzmowania. W czwartek 01.06.
o 17:30 ks. biskup Rudolf Pierskała udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży całego dekanatu w Żędowicach. Zbiórka w kościele w Żędowicach
o 16:45.
W piątek 02.06. ZAPRASZAM na „Droga 4+4=14”. O godzinie 20:00 Msza
św. w naszym kościele, następnie wyruszamy, do groty MB w zameczku
w Zawadzkiem, i wracamy z powrotem już do domów. Do przejścia jest ok.
14 km. Każdy z uczestników idzie w skupieniu i ma za zadanie, podczas drogi
odmówić 4 Różańce i 4 Koronki ku czci Bożego Miłosierdzia. Wyposażamy się
w odblask i latarkę.
Grupa młodych „Z nadzieją do Panamy” w różny sposób spełnia swoje marzenia, którym na imię „Panama”. Zbierając fundusze, modląc się, ale też Was zapraszając. Pragniemy to właśnie uczynić i zaprosić na spektakl Polskiego Teatru
Historii pt. „Popiełuszko Apostoł Odwagi”. Termin: niedziela 11.06.2017 r.
godzina 16:00 sala OSP Kolonowskie. Jesteśmy współorganizatorami tego
wydarzenia. Kupno wejściówki pokrywa część kosztów, pozostałe pieniądze
dajemy z ofiar, które dzięki WAM posiadamy. Wejściówki w cenie 15 zł. do
nabycia w zakrystii, kancelarii oraz u młodzieży z grupy „ Z nadzieją...”.

Dziś kolekta na cele parafii. O 9:55 w salce początek uroczystości I Komunii św. O 15:00 Nabożeństwo Majowe.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna i Nabożeństwo majowe. Po próba dla
dzieci Rocznicy I Komunii.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W czwartek o 12:00 Msza św. w int. siostry Macieji.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W piątek od 16:00 do 17:30 okazja do spowiedzi przed Czuwaniem Fatimskim. Szczególnie dla dzieci i rodzin Rocznicy I Komunii św.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W sobotę, 100 lecie Objawień Fatimskich. O godz. 14:00 Msza św. i procesja do figury MB, Różaniec Fatimski. Następnie spotkanie w ogrodach plebanii. Młodzież z grupy „Z nadzieją do Panamy” zaprasza na kawę, ciasto
i rozmowy. W wejściu do kościoła, do skarbonki można wrzucać intencje
modlitewne, które będziemy polecali w Czuwaniach Fatimskich od maja do
października. Gdyby ktoś chciał upiec ciasto na spotkanie w ogrodach to
prośba o zgłoszenie się u ks. Piotra lub kogoś z młodych.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę o 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św. Kolekta,
pierwsza w tym roku za zakup opału na zimę.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Mordyńska
Barbara, Przybył Gabriela, Melcer Stefania, Walosek Monika. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–——–—–———–—————
++ Odbył się pogrzeb śp. Anna Tacica l.82. Wieczny odpoczynek…++
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Gabriel Czok zam. Kolonowskie i Barbara
Mizera zam. Stare Olesno; 2. Denis Ziaja zam. Kolonowskie i Natalia
Schmidtko zam. Kędzierzyn Koźle. 1. Adrian Wodniok zam. Ligota Turawska i Katarzyna Nocoń zam. Kolonowskie; 1. Kamil Werner zam. Kolonowskie i Estera Richter zam. Zawadzkie.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za zakup kory
i jej położenie. Porządki na placu kościelnym. Udział i modlitwy w wyjeździe do Zakopanego.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny

