Porządek Nabożeństw
od 20.05. do 27.05.2018 r.
Niedziela 20.05. Zesłanie Ducha św.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Wandę w 5 r. śmierci, Ludwika, Ernesta, Łucję, bratanka, dziadków (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, wujka Franciszka, dziadków i pokr.
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Mariolę Lipok - zam. od sąsiadów
Poniedziałek 21.05. NMP Matki Kościoła, święto
8:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie na dalsze lata życia
oraz Boże bł. dla całej rodziny
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Czesław Mielczarek - zam. od sąsiadów z ul. 1 Maja
Wtorek 22.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1. Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie z ok. 65 r. urodzin
Heleny Krasuckiej oraz o Boże bł. w rodzinie
2. Za ++ rodziców Annę i Józefa, Stanisławę i Stanisława, siostrę Hildegardę, Reginę, Stefanię, Annę, szwagrów
Roberta, Karola, Józefa, Zygmunta, Mariana i pokr.
Środa 23.05.
17:00 Za ++ siostrę Magdalenę w r. urodzin, jej męża Teodora, rodziców Zofię i Stanisława, teściów Norberta i Józefa,
bratową Helgę i pokr.
17:30 Nabożeństwo majowe
Czwartek 24.05. Jezusa Chrystusa Kapłana, święto
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Do Jezusa Chrystusa wiecznego kapłana przez wst. NSMP o bł. i obfite łaski dla kapłanów pracujących w naszej
parafii i wywodzących się z parafii i szczęście wieczne dla ++ kapłanów.
Piątek 25.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża i ojca Jerzego, rodziców Marię i Pawła, teściów Elżbietę i Piotra, brata Georga, żonę Milenę, brata
Joachima, siostrę Elfrydę, męża Michała, 2 bratanków Józefa i Rudolfa, siostrzeńca Franciszka oraz dusze
opuszczone
Sobota 26.05. św. Filipa Nereusza, wspomnienie
8:00 W int. żyjących i ++ matek
13:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie dla Teresy Burda
z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci

—————–—–—–———–——
17:30
18:00

Nabożeństwo majowe
Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę, brata Bolesława, matkę Katarzynę, jej rodziców, dziadków z obu stron,
chrzestnych, kuzynów, ich rodziców, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu

Niedziela 27.05. Najśw. Trójcy
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, bratową Teresę, siostrzeńców
Lucjana, Norberta i pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. św. Jana Pawła II i NSM do Bożej Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
w rodzinie i rodzinach synów oraz o dary Ducha św dla wnuka z ok. 18 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Waldemara, rodziców, teściów, rodzeństwo, zięcia Jacka, ++ z rodzin z obu
stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Na czerwiec …

W dzisiejszym słowie po Ewangelii młodzież
z grupy „ Z nadzieją do Panamy” oraz ks. Piotr
zapraszają do wydarzeń czekających Nas w miesiącu Czerwcu:
10 czerwca, niedziela, przeżywać będziemy
Parafialny Odpust ku czci NSM. Jest to święto
parafii, a bardziej konkretnie każdego parafianina.
Sumistą i kaznodzieją będzie o. Mirosław Lipowicz – Redemptorysta z Krakowa (już u nas parę
razy gościł). W tym dniu zapraszamy do organizowanej „Panamki”. Na stoisku na placu kościelnym będzie można nabyć „Wizytówkę” w cenie
10 zł. Następnie w salce katechetycznej będzie
można ją wymienić na nagrodę - niespodziankę.
Każda nagroda jest wartości większej niż 10 zł.
Wśród nagród m.in. krzesła z Klera, rower turystyczny, gadżety (Bayern
Monachium, Stoch, Błaszczykowski i inne) parasole, kubki, książki, słodycze,
płyny i wiele wiele wiele innych
16 czerwca, sobota, zapraszamy na Festyn parafialny. Wystąpią m.in. Karpowicz Family, Tomek Coral, Dominika i Janusz, orkiestra, chór, dzieci, Grupa
młodych z… Będą gry, zabawy, taniec, poczęstunek, napoje, motocykliści,
Koło Caritas. Początek o 13:00 koniec do ostatniego gościa. Już dziś przepraszamy mieszkańców okolicznych ulic za więcej hałasu w tę noc. Celem
Festynu jest rodzinny wypoczynek, zabawa, radość, jedność, poczucie dumy
i siły, że jestem mieszkańcem Kolonowskiego. Nadto zyski przeznaczone są
na wyjazd młodych do Zakopanego i Panamy oraz wsparcie dla chorych młodych naszych parafian.
21 czerwca, czwartek, o godzinie 11:00 Msza św. kapłanów święconych
w 1986 roku. Zapraszam-ks. Piotr
Sentencja - św. Jan Bosko: Wszystkie dobra Pana przychodzą do nas przez
ręce Maryi. Jest prawie niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi
się przez Maryję
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Opowiadanie
Do mędrca przyszedł pewien człowiek, prosząc go o zapisanie mu jakiejś
myśli, która byłaby dla niego samego i jego rodziny inspiracją do działania i zobowiązaniem, tak by szczęście nie opuszczało jego domu.
Mędrzec pokiwał w zamyśleniu głową. Następnie wziął pióro i zanotował: „Ojciec umrze. Syn umrze. Wnuk umrze”. Dla owego człowieka nie
było to wcale mądre motto, obiecujące mu szczęście w takim sensie, jak
się tego spodziewał.
– Czy chcesz sobie ze mnie szydzić?! – zawołał ze złością. Naturalnie, że
wszyscy pomrzemy. Ale nie jest to motto szczęścia, które ma być dla
mojej rodziny pomocą! Nie miałem zamiaru cię rozgniewać – powiedział
mędrzec. A myśl, którą ci zapisałem, jest istotnie myślą szczęścia. Bo
pomyśl tylko o nieszczęściu, gdyby twój syn umarł przed tobą. Gdyby
twój wnuk umarł przed twoim synem, co byłoby wówczas z waszym
szczęściem? Jeśli w twojej rodzinie przez wiele pokoleń umierać się
będzie w kolejności, którą zapisałem, to będzie to naturalna kolej rzeczy,
życie niewstrząsane bolesnymi stratami. I to właśnie nazywam prawdziwym szczęściem.
Katechizm w pytaniach i odpowiedziach
Czego wymaga od nas przyjęcie miłosierdzia Bożego?
Przyjęcie miłosierdzia Bożego wymaga, abyśmy uznali nasze winy, żałując za nasze grzechy. Sam Bóg przez swoje Słowo i przez swojego Ducha
odsłania nasze grzechy, obdarowuje nas prawdą sumienia i nadzieją przebaczenia.
Co to jest grzech?
Grzech jest to „słowo, czyn lub pragnienie przeciw prawu wiecznemu” (Św. Augustyn). Jest obrazą Boga, przeciwstawia się miłości Boga
do nas. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność. Chrystus
w swojej Męce odsłania w całej pełni gwałtowność i różnorodność grzechu, i pokonuje go swoim miłosierdziem.
Na wesoło
Jasiu, czy możesz dać mi słowo, że tatuś nie pomagał ci przy tym wypracowaniu o sakramentach? Daję słowo proszę księdza. Nie kłamiesz?
Oczywiście, że nie. Tatuś mi nie pomagał. On je po prostu napisał.
Ksiądz katecheta przepytuje grupę dzieci. Zwracając się do jednego
z uczniów, pyta: To powiedz mi, Pawełku, jakie jest czwarte przykazanie
Boże? Pawełek, wpatrzony w księdza, recytuje jak z nut: Chrzcij ojca
swego i matkę swoją.

Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kolekta na cele parafii. Podczas
każdej Mszy św. słowo naszej młodzieży i ks. Piotra na temat parafialnych wydarzeń w czerwcu. Odpust w parafii Staniszcze Małe.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W poniedziałek NMP Matki Kościoła. Msze św. o 8:00 i 18:00, 17:30
Nabożeństwo majowe. Po Mszy spotkanie kandydatów do Bierzmowania III klasa).(
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza szkolna.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W czwartek Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Po
Mszy św. na plebanii spotkanie grupy Margaretka.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W piątek o 18:45 na plebanii spotkanie PRD.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W sobotę wyjazd na pielgrzymkę na św. Krzyż o 5:30 z parkingu,
powrót ok. 20:00. O 8:00 Msza św. w int. naszych żyjących i ++ matek.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy św. Kolekta na cele parafii.
Podczas każdej Mszy św. będziemy gościć i słowo wygłoszą siostry
Werbistki. Po Mszach do koszyczka można złożyć ofiary na cele działalności misyjnej sióstr. Po Mszy św. o 10:00 nauka przed chrzcielna.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Ewa
Kaczmarczyk, Barbara Strzyś, Anna Wilczek, Anna Hornik. Bóg zapłać!
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny. Kancelaria czynna po Mszach św. Sakrament pokuty przed Mszą św.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Rocznicowym dzieciom za listy elektroniczne i w kopercie nt. Świętość kapłana.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–—–———–———–——–—–———–—————
W niedzielę 03.06. na Górze św. Anny pielgrzymka Mniejszości Narodowych. Nauki przedmałżeńskie 9 i 10 oraz 16 i 17 czerwca, pierwsze
spotkanie w parafii NSPJ, o godz. 15:00, następne w parafii św. Rodziny.

