Porządek Nabożeństw
od 14.05. do 21.05.2017 r.
Niedziela 14.05. V Wielkanocy
7:00 Różaniec
7:30 Za + Urszulę Wałaszek - zam. od Róż Różańcowych (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
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.
Poniedziałek 15.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1. Za + Jana Banach - zam. od sąsiadów
2. Za ++ rodziców z obu stron Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostry, szwagrów, pokr.
z obu stron
Wtorek 16.05. św. Andrzeja Boboli, męczennika, święto
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża Jerzego Krupok w 2 r. śmierci, ++ jego rodziców, ++ z rodzin Kompała, Solloch, Labus
Środa 17.05.
17:00 Za ++ ojca Jana w r. urodzin, matkę Gertrudę, ciocię Marię, wujka Jana, rodziców Gertrudę i Emanuela, siostry, braci, szwagrów, szwagierkę, siostrzenicę Annę, bratanka Norberta i pokr.
17:30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 18.05.
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
Piątek 19.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla rodziców Hildegardy i Alojzego z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. dla całej rodziny
Sobota 20.05.
8:00 Za + Joachima Świerc w miesiąc po śmierci
12:00 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
dla rodziców Anny i Wiktora Niewiak z ok. 60 r. ślubu
——————————————–————————————————–
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + żonę, matkę, babcię Brygidę w r. urodzin oraz ++ z pokr.
Niedziela 21.05. VI Wielkanocy
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Annę i Albina, brata Karola, szwagrów Ericha i Tadeusza oraz pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jakuba Budny oraz syna Jana w 5 r. urodzin o opiekę MB,
zdrowie, oraz o Boże bł. w rodzinach Budny i Obst
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców i teściów

Nasza Kolonowska
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Nabożeństwo majowe
Maj, dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku, to
w Kościele okres szczególnej czci oddawanej Matce
Bożej. Gromadzimy się wieczorami w kościołach,
przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na
nabożeństwach majowych. Pierwsze nabożeństwa
majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX
wieku, chociaż wielu mariologów wskazuje na
znacznie wcześniejszy rodowód, bowiem gromadzenie się i śpiewanie pieśni u stóp ukwieconej i oświetlonej statuy Matki Bożej było znane już w latach
430-450. Wielkim orędownikiem takiej formy modlitwy był św. Cyryl Aleksandryjski. W Kościele
w XIV wieku. powstała ponownie myśl, aby „ten
miesiąc poświęcić Tej prawdziwej Królowej Wiosny
– Maryi, która była wspaniałym arcydziełem rąk Wszechmocnego Boga”. W XVI
w. nabożeństwo to bardzo usilnie propagował, głównie wśród młodzieży, św. Filip
Nereusz. Największym apostołem nabożeństwa majowego w XVIII w. był o. Alfons
Mazzorali (jezuita), którego oficjalnie uważa się za twórcę tej formy kultu maryjnego.
On to bowiem całe swoje życie poświęcił propagowaniu tego nabożeństwa, a także
wydał książkę do nabożeństwa na maj oraz przesłał do biskupów Italii list otwarty
w sprawie ustanowienia maja miesiącem poświęconym czci Matki Bożej. Główna
część majowego nabożeństwa to Litania Loretańska - rodzaj hymnu na cześć Matki
Bożej, który powstał w XII w. prawdopodobnie we Francji. Nazwę "Loretańska"
otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.
Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony Matce Bożej, będzie dla nas
zachętą, nie tylko do ukwiecania kapliczek i Jej wizerunków, ale przede wszystkim
do śpiewania tej wyjątkowej modlitwy, jaką rozbrzmiewają kościoły podczas nabożeństw majowych. Zaprowadźmy na nie nasze dzieci i młodzież, by wspólnie chwalić
Maryję.
Sentencja: Christina Anello - Gdy myślałam, że jestem sama, ktoś przysłał mi kwiaty.

20/2017

Po południu wpadł do nas przyjaciel. Przy kawie gadaliśmy o życiu, codziennych sprawach. W pewnej chwili powiedziałem: "Poczekaj chwilkę, pozmywam tylko
i zaraz wracam." Popatrzył na mnie jakbym co najmniej oznajmił, że idę budować rakietę
kosmiczną. Odpowiedział z mieszanką zaskoczenia i podziwu: „To fajnie, że pomagasz
żonie. Ja swojej nie pomagam, bo jak to robię, to ona nie wykazuje żadnej wdzięczności,
np. w zeszłym tygodniu umyłem podłogę i nawet nie usłyszałem dziękuję”. Usiadłem
z powrotem i wyjaśniłem mu, że ja nie „pomagam” żonie, bo moja żona nie potrzebuje
pomocnika, potrzebuje partnera. To nie jest kwestia pomagania, bo mamy podział obowiązków. Mieszkamy razem w domu, więc to oczywiste, że sprzątam ten dom, bo też go
brudzę. Ja nie pomagam mojej żonie w kuchni, bo ja również muszę jeść, więc muszę też
gotować. Ja nie pomagam mojej żonie zmywać naczyń, robię to, bo ja też używam talerzy,
szklanek i widelców. Nie pomagam żonie przy dzieciach, bo to też moje dzieci i to mój
ojcowski obowiązek. Nie pomagam żonie w praniu, wieszaniu czy składaniu ubrań, robię
to, bo to także ubrania moje i moich dzieci. Ja nie jestem „pomocą” w domu, jestem jego
częścią. A jeśli chodzi o wdzięczność i podziękowania, to zapytałem przyjaciela, kiedy
ostatni raz podziękował swojej żonie, kiedy skończyła sprzątać dom, zajmować się praniem, zmieniać pościel, kąpać dzieci, gotować, zajmować się całą resztą? Czy ty jej
podziękowałeś tak naprawdę, coś w stylu: „Super, Kochanie! Jesteś fantastyczna?” Ta
historia wydaje Ci się absurdalna? Dziwna? Czemu oczekujesz nagród i pochwał, kiedy
raz w życiu zdarzy Ci się umyć podłogę? Zastanawiałeś się nad tym, przyjacielu? Może
dlatego, że nasza kultura jest nadal maczystowska i wierzymy w to, że zajmowanie się
domem jest obowiązkiem kobiety, facet nie musi kiwać palcem. Podziękuj swojej żonie,
tak jak byś chciał, żeby Tobie podziękowano. Rusz się, zachowuj jak prawdziwy partner,
a nie jak gość, który przychodzi tylko zjeść, spać, wykąpać się i zaspokoić potrzeby seksualne. Poczuj się u siebie, jak w domu. W swoim domu!
Prawdziwa zmiana w naszym społeczeństwie zaczyna się w naszych domach, gdzie uczymy
nasze córki i synów poczucia wspólnoty.
——————–——–——–————–——–—–———–————–—————
 30.05. wtorek o 19:00 Czuwanie i Sakrament Pokuty dla młodzieży (3 klasa)
 27.05. sobota, pielgrzymka I Komunii na Górę św. Anny
 01.06. czwartek o 17:30 ks. Sakramentu Bierzmowania młodzieży całego dekana
tu w Żędowicach. Zbiórka w kościele w Żędowicach o 16:45
 02.06. piątek, Droga 4+4=14. Rozpoczęcie o 21:00
 04.06. na Górze św. Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Msza św. o godz. 11:00
 10.06. sobota, pielgrzymka chorych na Górę św. Anny
 11.06. niedziela, godz. 16:00 sala OSP Kolonowskie, spektakl Polskiego Teatru Hi
storii pt. „Popiełuszko Apostoł Odwagi”. Wejściówki 15 zł. do nabycia w za
krystii, kancelarii.
 26.06. niedziela Odpust Parafialny ku czci NSM. Suma o godzinie 11:00.
 Rocznica ŚDM Kraków. Peregrynacja Krzyża: 29.06. w Kolonowskiem,
 30.06. w Staniszczach Wlk, 01.07. w Staniszczach Małych i nocne czuwanie
 14.08. poniedziałek, wycieczka do Wadowic i Inwałdu
 14 - 19.08. opolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę
 25 - 27.08. parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny
 pielgrzymi do Fatimy, prośba aby do końca czerwca, w miarę możliwości uregulować
koszty wyjazdu

Dziś o 10:00 Msza św. Rocznicy I Komunii św. Kolekta, pierwsza w tym
roku za zakup opału na zimę.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna i Nabożeństwo Majowe.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W piątek odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu rtv i adg, organizowana przez
fundację pomoc Kościołowi w potrzebie. Od rana do godziny 12:00 można
składać sprzęt na parkingu, przed kościołem, sprzęt zostanie zabrany o godzinie 13:00!
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W sobotę od 8:00 do 20:00 można będzie uzyskać poradę kardiologiczną
w gabinecie u p. dr. Michała Banaś ul. Nowa 11. Chętni mogą się zapisać pod
nr. tel. 694644741.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w tygodniu 17:30, w niedzielę 17:15.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Jasińska Aneta, Kaleta Bożena, Joszko Magdalena, Sowa Kornelia. Bóg zapłać!
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Gabriel Czok zam. Kolonowskie i Barbara Mizera zam. Stare Olesno; 3. Denis Ziaja zam. Kolonowskie i Natalia Schmidtko
zam. Kędzierzyn Koźle. 2. Adrian Wodniok zam. Ligota Turawska i Katarzyna
Nocoń zam. Kolonowskie; 2. Kamil Werner zam. Kolonowskie i Estera Richter zam. Zawadzkie.
Terminy nauk przedmałżeńskich; 3,4,10,11 czerwca; 7,8,14,15 października.
Nauki rozpoczynają się w salce parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Za wszelkie zaangażowanie w Czuwanie Fatimskie i spotkanie w ogrodach parafii. Ofiara dzieci
I komunijnych na misje wyniosła 1.745 zł.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes
——————–——–——–————–——–—–———–—————
Prośba do mieszkańców ulic hr. Colonny, Długiej oraz kwiatowych o przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała na Osiedlu. Ołtarze mogły by stać: 1. Colonny,
2. Długiej, 3. Chabrów 4. przy nowym krzyżu. Będą wykonane nowe podesty
pod ołtarze.

