Porządek Nabożeństw
od 11.06. do 18.06.2017 r.
Niedziela 11.06. Trójcy św.
7:00 Różaniec
7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda,
dziadków z obu stron (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego, rodziców Krystynę i Franciszka,
męża Karola, siostrę Helenę, szwagierkę Elfrydę i pokr.
18:00 Za + Anna Tacica w r. urodzin
Poniedziałek 12.06.
7:00 Za + syna Mateusza Zajonc i ++ pokr.
Wtorek 13.06. św. Antoniego z Padwy, wsp.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie
dla Teresy z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach synów, za + męża Eryka
18:00 Czuwanie Fatimskie
1. W intencjach polecanych
2. Za + brata Alfreda Krupka w 1 r. , ++ rodziców
Środa 14.06. bł. Michała Kozala, męczennika, wsp.
18:00 Za ++ męża i ojca w r. śmierci i urodzin, rodziców, teściów, dziadków i pokr.
Czwartek 15.06. Boże Ciało
7:00 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, bratową Teresę,
siostrzeńców Lucjana i Norberta oraz pokr.
8:30 Za parafian. Procesja
Piątek 16.06.
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie
w rodzinie oraz chrzest Aurelia Ewa Łukacz
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie dla córki Klaudii z ok. 50 r. urodzin. Procesja
Sobota 17.06. św. Brata Alberta, wsp.
8:00 Za + Grażyna Mordyńska—zam. od sąsiadów. Procesja
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie
dla Grażyny i Krzysztofa Hornik z ok. 25 r. ślubu
——————————————–————————————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Elżbietę w 2 r. śmierci oraz ++ pokr.
Niedziela 18.06. XI niedziela zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski i zdrowie z ok. urodzin oraz za ++ męża i matkę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + Anna Tacica - zam. od 6 Róży Różańcowej. Procesja
17:15 Nieszpory
18:00 O szczęście wieczne dla + ojca i męża Joachima Świerc w r. urodzin oraz ++ jego synów Rudolfa i Józefa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Tak Bóg umiłował świat…

… że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony.
Świadomość, że Bóg posłał na świat swojego Syna,
przechodzi chyba nasze wyobrażenia i możność pojmowania. Dlatego chyba tak często wiarę i zbawienie
sprowadzamy do swego rodzaju formalności, obrzędów, w najlepszym razie - religii. Tymczasem zbawienie nie dokonało się w jakiś formalnoprawny sposób, na papierze. Dokonało się na krzyżu, w sposób
realny, krwawy i osobisty. Sam Syn Boży, Bóg i Człowiek, we własnej osobie,
przyszedł na ziemię, by osobiście dokonać dzieła pojednania i odkupienia człowieka. Stała za tym nieskończona miłość Ojca i niewypowiedziane cierpienie
Syna Bożego. Nie wolno wobec takiej miłości i cierpienia przechodzić obojętnie. To wymaga naszej odpowiedzi w postaci miłości i zaufania. Ta odpowiedź,
jeśli jest pozytywna, nazywa się właśnie wiarą; jeśli negatywna albo wykrętna niewiarą. To te dwie fundamentalne postawy decydują o zbawieniu lub potępieniu człowieka. Zbawienie lub potępienie to jest prosta, logiczna konsekwencja
naszej decyzji - za lub przeciw Bogu. Chrystus przynosi dar zbawienia każdemu
człowiekowi, ale nie każdy go przyjmuje. Owo zbawcze przyjęcie, ufne otwarcie się człowieka na Boga - to jest właśnie wiara. Brak wiary oznacza, że sami
odrzucamy Boga, czyli jedyny ratunek. Tym samym skazujemy się na potępienie. Uwierzyć, to znaczy otworzyć się na Boga i Jego dary; uwierzyć Bogu
i Jego słowu; to znaczy ufnie oddać Bogu swoje życie.
Sentencja: św. Maksymilian Kolbe - Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak
ogień, który pożera wszystko

24/2017

Opowiadanie
Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie pełne
złota i drogocennych kamieni. W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony
rozżarzonym piaskiem, runął z westchnieniem na kolana i więcej się już nie
podniósł. Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się, a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem. Król
nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie wielbłądy były i tak przeciążone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie,
które zdołają odszukać. Podczas gdy oni poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował swą podróż po pustyni. Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że
biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów. A ty – zapytał go
monarcha – nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa? Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą: Ja idę za moim królem.
—————–——–——–————–——–———————–—————
Humor + myśl
- Chciałbym się zapisać do okulisty. - Najbliższy termin za cztery lata na
4 maja. Hm, rano czy wieczorem? -Co to za różnica, to przecież dopiero za
4 lata? Tak, ale na ten sam termin mam już umówionego ortopedę.
Lepiej żartować, niż chorować.
- W domu wybuchł pożar. Wszyscy wybiegli na zewnątrz i czekają na straż
pożarną. Żona mówi do męża; Nie ma tego złego…, po raz pierwszy od 10 lat
wyszliśmy gdzieś razem.
Jak już tak jest, to dramat.
- Najnowsze badania potwierdzają, że spośród wszystkich kobiet tylko siostra
zakonna jest jedyną kobietą na świecie, która rano wie, co na siebie włożyć.
U mężczyzn, wszystko jest znacznie prostsze
- Od 3 dni Facebook nie działa. Zdesperowani użytkownicy wybiegają na ulicę, trzymając wydrukowane swoje zdjęcia. Zaczepiają przechodniów i zadają
pytanie: Podobają się wam czy nie?
Kompleksy mają różne oblicza.
- Jeśli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że to zrobi, i nie trzeba mu o tym
ciągle - co pół roku - przypominać.
Czas, czasem to pojęcie jest względne.

Dziś Najświętszej Trójcy. Kolekta na zakup opału (2). O godzinie 16:00, w sali
OSP, spektakl Polskiego Teatru Historii pt. „Popiełuszko Apostoł Odwagi”. Wejściówki w cenie 15 zł. do nabycia w zakrystii i przed spektaklem. Nie będzie po
południu Nabożeństwa.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
We wtorek o godzinie 18:00 Czuwanie Fatimskie. Msza św. Procesja, Różaniec.
Do skarbonki w wejściu do kościoła można przynosić Intencje modlitewne. Od
17:00 do 18:00 okazja do Sakramentu Pokuty. Będzie dwóch księży, zapraszamy
do spowiedzi przed Bożym Ciałem, Odpustem i końcem roku szkolnego.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W środę nie będzie Mszy szkolnej. Zapraszamy dzieci i młodzież od 18:30 do
dekoracji placu kościelnego, a o 17:00 dzieci na próbę sypania kwiatków.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. o 7:00
i 8:30 oraz Procesja. Wyruszymy z kościoła, pójdziemy do czterech ołtarzy na
Nowym Osiedlu, tam przy krzyżu zakończenie Procesji. Zapraszamy do udziału
i upiększeniu Procesji, dekoracji domów i okien, nie tylko na trasie Procesji. Kolekta na cele parafii. Po południu spływ kajakowy ministrantów.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Od piątku Oktawa Bożego Ciała. Procesje: piątek po Mszy o 18:00, w sobotę po
Mszy o 8:00 w niedzielę po Mszy o 10:00.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. od 17:00 okazja do Spowiedzi św.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa po południu.
Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Czerwionki: Lidia Leja, Anna
Kurzeja, Anna Smandzich, Mariola Świerc. Bóg zapłać!
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 3. Rafał Płachetka zam. Jemielnica i Nina Świerc zam.
Kolonowskie. 2. Tomasz Kubik zam. Zawadzkie i Małgorzata Poloczek zam. Kolonowskie. 1. Paweł Sagan zam. Żędowice i Irena Wieczorek zam. Kolonowskie.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——————–——–——–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczki „Co to znaczy, że Wierzę”, „św. Piotr
i Paweł”, Droga do nieba
W „Drodze 4+4=14” pielgrzymowało i modliło się 43 osoby.
W sierpniu planowana jest podobna droga, z dodatkiem paru kilometrów.

