Porządek Nabożeństw
od 15.04. do 22.04.2018 r.
Niedziela 15.04. III Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 O łaskę zdrowia dla wnuczki i siostry oraz o Boże bł. i łaski w całej rodzinie (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Leonarda Budnik w r. śmierci, jego rodziców Stanisława i Teodozję, chrzestną Janinę, rodziców Piotra i Paulinę, Józefa Rossa,
Teresę Machnik dziadków i pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Joachima Świerc w 1 r. śmierci, jego 2 synów Józefa
i Rudolfa

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Fragmenty z dwóch tekstów papieża Franciszka

Sobota 21.04.
8:00 Za + Grażynę Mordyńską - zam. od koleżanki
——–—–———–——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + brata Zdzisława Socha w 1 r. śmierci

„List do młodych”
Wy, ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepokoi w głębi serca? W wielu
z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi,
jakimi jesteście. Dziś jest wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego,
czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do często sztucznych i nieosiągalnych standardów. Nieustannie dokonują retuszowania swoich wizerunków, chowając się za maskami
i fałszywymi tożsamościami. U wielu z nich mamy do czynienia z obsesją na tle otrzymywania
jak największej liczby „polubień”. I z tego poczucia nieadekwatności rodzi się wiele obaw
i niepewności. Inni lękają się, że nie znajdą bezpieczeństwa emocjonalnego i zostaną sami.
W wielu, w obliczu niepewności związanej z pracą, wkracza lęk przed niemożnością znalezienia satysfakcjonującej afirmacji zawodowej, nie spełnienia swoich marzeń. Te obawy są dziś
bardzo obecne w wielu młodych ludziach, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Także ci,
którzy przyjęli dar wiary i poważnie poszukują swojego powołania, nie są rzecz jasna wolni od
strachu. Niektórzy myślą: może Bóg chce ode mnie, albo zażąda ode mnie za wiele. Może przemierzając drogę wskazaną mi przez Niego, nie będę naprawdę szczęśliwy, albo nie będę mógł
sprostać temu, o co mnie prosi. Inni zadają sobie pytanie: czy podążam drogą wskazaną mi
przez Boga, kto może mi zagwarantować, że będę mógł podążać nią do końca? Czy nie ulegnę
zniechęceniu? Czy nie stracę entuzjazmu? Czy będę umiał wytrwać przez całe me życie? Nigdy
nie traćcie smaku radowania się ze spotkania, z przyjaźni, smaku wspólnego marzenia, pielgrzymowania z innymi. Prawdziwi chrześcijanie nie boją się otwierać na innych, dzielić się
przestrzeniami życiowymi, przekształcając je w przestrzenie braterstwa. Drodzy młodzi, nie
pozwalajcie, aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym
oknem na świat jest komputer i smartfon. Otwórzcie na oścież drzwi waszego życia! Niech
wasze przestrzenie i wasz czas będą zapełnione konkretnymi ludźmi, głębokimi relacjami,
w których możecie dzielić się autentycznymi i realnymi doświadczeniami w waszym codziennym życiu. Drodzy młodzi, Pan Jezus, Kościół, świat, oczekują także na waszą odpowiedź na
wyjątkowe powołanie, jakie otrzymuje każdy w tym życiu! Kiedy zbliżają się ŚDM w Panamie, zachęcam Was do przygotowania się na to nasze spotkanie z radością i entuzjazmem ludzi,
którzy chcą wziąć udział w wielkiej przygodzie. Spotkanie na ŚDM jest dla odważnych! Nie
dla młodych, którzy szukają jedynie wygody i którzy wycofują się przed trudnościami. Czy
przyjmujecie wyzwanie?

Niedziela 22.04. IV Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Piotra, ojca i dziadka Tomasza w r. śmierci (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. dobrodziejów - zam. od sióstr karmelitanek
17:15 Modlitwa za młodych
18:00 Z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. za wst. NSM, o łaski, zdrowie
w rodzinie i rodzinach dzieci

„Gaudete et exultateˮ - o powołaniu do świętości w świecie współczesnym.
Ojciec Święty wymienia cechy świętości w świecie współczesnym, które uważa za szczególnie
ważne. Są to: znoszenie, cierpliwość i łagodność; radość i poczucie humoru oraz śmiałość
i zapał. Podkreśla też jak pomocne jest w drodze do świętości trwanie we wspólnocie z innymi
ludźmi. Zwraca tu uwagę na potrzebę dbania o „drobne szczegóły „miłościˮ czyli słowa:
„proszę, dziękuję, przepraszamˮ czy też wzajemną troskę o siebie. „Pamiętajmy, że elementem
świętości jest stała otwartość na transcendencję, wyrażająca się w modlitwie i Adoracjiˮ.
Ukazuje drogę do świętości jako nieustanną walkę. Przypomina o realnym działaniu zła, wobec
którego należy zachować czujność.

Poniedziałek 16.04.
7:00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Drzymała, Wiktorię i Cecylię Laski, rodzeństwo, 5 braci,
4 siostry, szwagrów i pokr.
Wtorek 17.04.
18:00 Za + Czesław Mielczarek w miesiąc po śmierci
Środa 18.04.
17:00 Za ++ rodziców Annę, Alfreda, Piotra, męża Gerharda, teściów, szwagrów, szwagierki,
pokr. z obu stron, dusze opuszczone
Czwartek 19.04.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + Jadwigę Bonk - zam. od Róż Różańcowych
Piątek 20.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ ojca Krzysztofa, syna Mateusza, babcie, dziadków, ciocie, wujków, ++ z pokr.
Zajonc, Spałek, Kempa, Mlynek
21:00 W int. parafian
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Jako broń w tej walce wymienia: „wiarę, wyrażającą się w modlitwie, rozważanie słowa
Bożego, sprawowanie Mszy św., adorację eucharystyczną, sakrament Pojednania,
uczynki miłosierdzia, życie wspólnotowe, zaangażowanie misyjneˮ. Droga do świętości
jest źródłem pokoju i radości, jednak ostrzega przed letniością, która stopniowo prowadzi do zepsucia duchowego. Podkreśla też wagę rozeznawania tego czy coś pochodzi
z Ducha Świętego, czy z ducha tego świata czy z ducha diabła. Postawa rozeznawania
jest szczególnie ważna wobec ogromnych możliwości działania i rozrywki, jakie oferuje
współczesny świat. Prosi wszystkich chrześcijan o praktykowanie codziennego rachunku sumienia. Na zakończenie adhortacji Ojciec Święty Franciszek odwołuje się do przykładu Maryi, która „jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławionąˮ. Ukazuje
nam Ona drogę świętości i nam w niej towarzyszy. „Prośmy, aby Duch Święty napełnił
nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się
nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli udział w szczęściu, którego
świat nie może nam odebrać.
Sentencja: George Herbert - Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.
—————–—–———–———–——–—–———–———–————————
Z nadzieją do Panamy (tekst z strony internetowej Gościa Niedzielnego - autor Andrzej
Kerner)
Na ŚDM w Panamie z Kolonowskiego pojedzie aż sześć osób. I to prawie za darmo.
Naszym celem jest nazbieranie prawie stu procent kwoty potrzebnej na wyjazd do Panamy. Chodzi o to, żeby nikt nie powiedział, że jadą tylko ci bogaci – mówi ks. Piotr
Bekierz, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Z tej parafii
na ŚDM w Panamie w styczniu przyszłego roku wybiera się aż sześć osób (cała diecezja
ma zarezerwowanych 50 miejsc, uczestnicy z naszej diecezji zapłacą za wyjazd 4800
zł). Dwie osoby z Kolonowskiego są na liście rezerwowej. Takie zainteresowanie udziałem w ŚDM za oceanem w liczącej 1700 mieszkańców parafii nie wzięło się jednak
znikąd. Od razu po ŚDM w Krakowie zawiązała się tam grupa młodzieżowa zainspirowana tym, co tam się stało, spotkaniami i zachętami papieża Franciszka. – Wcale nie
zakładaliśmy, że pojedziemy do Panamy. Nie to było celem, ale chodziło o spotkania,
tworzenie wspólnoty ludzi, którzy nie chcą „siedzieć na kanapie” – zaznacza
ks. Bekierz. Dlatego najpierw grupa przyjęła nazwę „Kajakiem do Panamy”. Nazwa
nieźle oddawała wielkość, a może nawet nierealność wyzwania. Młodzi spotykali się ze
swoim duszpasterzem, modlili, tworzyli parafialne wydarzenia, nabożeństwa, wpadali
na wiele pomysłów gromadzenia funduszy na wyjazd. I po półtora roku okazało się, że
wyjazd staje się realny. Grupa zmieniła nazwę na „Z nadzieją do Panamy”. Tylko w tym
roku młodzież
z Kolonowskiego planuje kilkanaście wspólnych działań. Największym będzie festyn
parafialny, który przygotowują, zachęcając do współpracy inne grupy parafialne i instytucje gminne. – Od października wysłałam cztery tysiące e-maili – mówi Emilia
Konieczko, dowodząca przygotowaniami do festynu. Pozytywne odpowiedzi na prośby
o wsparcie festynu za pomocą gadżetów do licytacji przychodzą z wielu, niekiedy zaskakujących miejsc, m.in. z Bayernu Monachium. – Napisałam do nich e-maila w czwartek,
w poniedziałek paczka była w domu – cieszy się Emilia. Wzruszających gestów życzliwości wobec młodzieży wybierających się na spotkanie z papieżem Franciszkiem jest
ogrom. Ostatnio ciężko chorujący na nowotwór ich kolega Michał podarował na licytację swój stary samochód VW. Ksiądz proboszcz opowiada o starszych osobach, które
nie tylko od czasu do czasu przekazują mu „parę groszy na Panamę”, ale zapewniają
o modlitwie, sympatii etc. Wcale się temu nie dziwię. Wieczór spędzony z młodzieżą
i ich proboszczem był zastrzykiem optymizmu i nadziei.

Dzisiaj kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 spotkanie kandydatów do
I Komunii św. (formułka spowiedzi). O 18:00 Msza św. - Emaus, księży
dekanatu Zawadzkie w Żędowicach.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
W piątek zapraszam na kolejną „Drogę 2+2=10 km.” O 21:00 Msza św.
następnie 10 kilometrów w ciszy, tym razem cały czas lasem. W czasie
Drogi do odmówienia 2 Różańce i 2 Koronki.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O 17:15 jako, że jest to
22 dzień miesiąca, modlitwa za młodych, szczególnie w int. jesiennego
Synodu Biskupów w Rzymie, dotyczącego ludzi młodych i sprawy powołań,
oraz ŚDM 2019 ( zapraszam do tej modlitwy wszystkich, ciepło młodzież,
gorąco kandydatów do Bierzmowania). Przed i po Mszach św. Kiermasz,
organizowany przez młodych. Do nabycia Biblia, książki, płyty, albumy,
modlitwy, Droga do nieba, krzyże (tematyka ubogaca naszą wiedzę religijną, mogą też to być prezenty na różne okazje np. I Komunię św.). Podczas
Mszy św. słowo na temat spraw gospodarczo - remontowo - finansowych
naszej parafii.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słonecznej Aneta
Brokhaus, oraz z ul. Nowej Monika Szolc, Brygida Krzywoń, Irena
Janiczek. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
Sakrament pokuty przed każdą Msza św. Kancelaria czynna w poniedziałek, czwartek i piątek, sobotę po Mszach św.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, dobre słowa. Za wykonane
prace przez rodziców dzieci I komunijnych, zbiórkę złomu. Za zdjęcie dekoracji wielkanocnych, za czyszczenie rozety w kościele. Za wiosenne prace
wokół kościoła, paniom z Róż Różańcowych a szczególnie p. Marii „za powrót z dalekiej podróży” i prace przy figurze MB Fatimskiej. Został wykonany pomiar i poprawienie instalacji odgromowej kościoła.
—————–—–———–———–——–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Dobrego Błogosławionego tygodnia !

