Porządek Nabożeństw
od 03.06. do 10.06.2018 r.
Niedziela 03.05. IX niedziela zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie dla
Moniki i Karola z ok. 50 r. ślubu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża Otto, syna Lucjana, rodziców Marię i Teodora, teściów Annę i Jana, siostrę Krystynę, bratową Teresę, siostrzeńca Norberta, szwagierki, szwagrów i pokr.
18:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie
w int. rodziny Jolanty i Marka z ok. 20 r. ślubu

Poniedziałek 04.06.
18:00 Z podziękowaniem i prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP, o łaski, zdrowie, światło Ducha św.
z ok. 18 r. urodzin Tymoteusza. Procesja
Wtorek 05.06.
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Waltra, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, rodziców Martę
i Emanuela i pokr. Procesja
Środa 06.06.
17:00 Za ++ brata Piotra z ok. urodzin, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, dziadków,
pokr. i dusze w czyśćcu. Procesja
Czwartek 07.06.
18:00 1. Za + Mariolę Lipok - zam. od współpracowników z Huty Małapanew
2. Za ++ matkę Annę z ok. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda. Procesja
Piątek 08.06. NSPJ, uroczystość
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1. Za + Jana Richter w miesiąc po śmierci
2. Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Jana, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Karola,
Józefa, Franciszka, ciocię Józefinę i pokr.
Sobota 09.06. NSNMP, wspomnienie
8:00 Za ++ męża i ojca Józefa Leja w r. śmierci, rodziców Paulinę i Józefa Steinert, Paulinę i Franciszka Leja, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosytorz, brata Gerharda i Elżbietę Steinert,
Pawła Bronek oraz pokr.
13:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie w int.
rodziny Sylwii i Joachima Student z ok. 25 r. ślubu
—————–———————–———–——–—–———–———
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża Marka w 11 r. śmierci, koleżankę Gabrielę i pokr.
Niedziela 10.06. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za otrzymane dobro z prośbą o Boże bł. łaski, zdrowie dla
Małgorzaty z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny (j. niemiecki)
11:00 W int. całej parafii
15:00 Nieszpory
18:00 Za ++ matkę Annę w r. urodzin, ojca, brata i pokr. z obu stron
13:30 W int. żyjących i ++ absolwentów rocznika 1953/54

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Odpust
Jest to święto całej Naszej parafii. Pragniemy
NSM dziękować za opiekę nad Nami. Polecać
wszystkie Nasze sprawy, radości i troski. Całą
naszą parafię. Zapraszajmy siebie wzajemnie,
szczególnie do udziału w Sumie
i Procesji o godzinie 11:00 Zapraszamy wszystkich! Kaznodzieją i Sumistą będzie
o. Mirosław Lipowicz-Redemptorysta.
O 15:00 Odpustowe Nieszpory.
W tym roku Odpust to też łączność z młodymi
parafianami zdrowymi ale i chorymi. Pragniemy wspomagać grupę „Z nadzieją do Panamy”,
przez zakup „Panamek”.
Hasło: „stragany i budy mamy zawsze, panamkę raz w życiu”.
W wejściu na plac kościelny będzie stoisko gdzie można zakupić w cenie 10 zł.
„wizytówkę-panamkę”. Zrealizować ją można, otrzymując niespodziankę w salce
katechetycznej (zdjęcia małej części niespodzianek można zobaczyć na stronie
naszej parafii w zakładce Panama 2019). Po realizacji wizytówki masz „coś”
i jesteś szczęśliwym człowiekiem, że masz i pomagasz. Ale to jeszcze nie koniec.
Wizytówkę zachowaj, do naszego Festynu. Tam 16 czerwca w Hali Targowej
z wszystkich wizytówek będzie wymieszane, parę niespodzianek głównych XXL,
czyli pełnia szczęścia!
Termin nabywania i odbierania „Panamki-Niespodzianki”:
sobota 09 czerwca w godzinach 17:00 - 19:00
niedziela 10 czerwca w godzinach 7:00 - 15:00 i 17:00 - 19:00.
Zapraszamy wszystkich na Festyn, szczegóły na plakatach. Niech to będzie dzień
więzi, spotkań, rozmów, zabawy, tańca, zadziwienia się, wsparcia.
Sobota 16 czerwiec początek o 13:00!
W niedzielę 17 czerwca nie będzie w kościele zbierana kolekta, można ten fundusz
przeznaczyć na panamki lub Festyn. Kazanie będzie krótkie.
Wszystkich, którzy chcą upiec ciasto (kołacze) na Festyn prosimy o kontakt
z p. Marią Kruk.
Sentencja: ks. Piotr-polecam dorosłym i dzieciom, mamie i tacie, dzieciom,
młodym i starszym, chorym i zdrowym, opiekującym się chorymi do przeczytania,
książeczkę: Eric-Emanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.
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Weszły nowe przepisy RODO oraz przeciw pożarowe. Dotyczą one też
Kościoła i parafii. W związku z ochroną danych i zamieszczeniem zdjęć na naszej stronie parafialnej www. Jeśli Ktoś nie życzy sobie, aby był umieszczany
w Galerii zdjęć proszony jest o poinformowanie o tym ks. Piotra.
Ogrzewanie na spotkaniu PRD w dniu 25.05. ustalono, że po uzbieraniu pieniędzy będziemy wymieniać ogrzewanie na gazowe. Nastąpi wymiana 3 pieców:
w kościele, plebanii i klasztorze. Na razie będą zbierane kolekty na opał taki
jaki jest czyli groszek, węgiel, miał. I taki będzie najbliższy sezon grzewczy
(trzymajmy kciuki, aby piec w kościele wytrzymał i był palacz). We wrześniu
natomiast do każdego domu trafi deklaracja na której będzie można zadeklarować kwotę, którą rodzina, osoba może ofiarować w ciągu roku na cel wymiany
sytemu grzewczego w tych 3 obiektach. Jeśli zostanie uzbierana odpowiednia
kwota, przystąpimy do działania, najpierw dokumentacji, następnie prac nad
wymianą systemu grzewczego w naszej parafii.
Kolekty na opał będą zbierane: 24 czerwiec; 12 sierpień; 23 wrzesień.
W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
03.06. Róża 4 p. Irena Czupała
10.06. Róża 5 p. Elfryda Fleger
17.06. Róża 6 p. Maria Baron
24.06. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
Opowiadanie
Któregoś dnia pewien mężczyzna dowiedział się, że zamierza odwiedzić go
Bóg. Mnie? zaniepokoił się, w moim domu? Zaczął gorączkowo biegać po
wszystkich pokojach, wszedł po schodach aż na dach. Potem zszedł i szybko
udał się do piwnicy. Teraz, gdy miał przyjść Bóg, ujrzał swój dom innymi oczyma. Niemożliwe! O ja biedny! Rozpaczał. Nie mogę przyjmować gościa w tym
bałaganie. Wszystko jest brudne, wszędzie pełno śmieci. Nie mam ani jednego
odpowiedniego miejsca, w którym mógłbym ugościć Boga. Brakuje nawet
powietrza do oddychania! Otworzył szeroko drzwi i okna. Bracia! Przyjaciele!
Wołał. Niech ktoś pomoże mi w porządkowaniu! Ale szybko! Zaczął energicznie sprzątać dom. Poprzez gęstą chmurę kurzu, która się wszędzie unosiła,
zobaczył kogoś, kto przyszedł mu pomóc. We dwójkę było już łatwiej. Wyrzucili niepotrzebne rzeczy i umieścili je w jednym miejscu. Na kolanach zmyli
podłogę i schody. Zużyli wiele wiader wody, by umyć wszystkie okna. Usunęli
brud, który zagnieździł się po kątach. Nigdy nie skończymy! narzekał gospodarz. Skończymy! uspokajał go pomocnik Pracowali razem ramię w ramię
przez cały dzień. I w końcu dom wydawał się odnowiony, czysty i pachnący.
Gdy się ściemniło, udali się do kuchni i nakryli do stołu. Teraz powiedział mężczyzna, może przyjść mój gość. Teraz może przyjść mój Bóg! Ja już jestem,
powiedział nieznajomy i usiadł przy stole. Usiądź także ty i posil się ze mną!

Dzisiaj Procesja po Mszy o 10:00, nie będzie po południu Nabożeństwa.
Kolekta na cele diecezji i seminarium. Odpust w parafii NSPJ w Zawadzkiem.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W poniedziałek po Mszy i Procesji spotkanie kandydatów na ministrantów
i Marianki.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W środę o Msza św. o 17:00 i Procesja.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała, poświęcenie wianków.
W salce spotkanie starszych ministrantów i marianek nt. Koła Caritas.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W piątek, Uroczystość NSPJ.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W sobotę NSNMP. Okazja do spowiedzi od 16:00 do 18:00.
Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
—————–———————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę Odpust. Suma o godz. 11:00. Nieszpory o 15:00.
Kolekta na cele parafii.
—————–———————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki Katarzyna Muc,
Agnieszka Czok, Irena Jakubczyk, Anna Grabowska. Bóg zapłać!
—————–———————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–———————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace.
Bogu i ludziom za wspaniałą Uroczystość Bożego Ciała. Świadectwo wiary,
liczny udział, śpiew, grę, sypanie kwiatów, każdą służbę w Procesji. Tak wielką mobilizację przy stawianiu pięknych ołtarzy, ogromnej grupie dzieci
i nie tylko, za zrobienie chodnika kwiatowego przy kościele.
Za świadectwo wiary młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania
i ich rodzinom.
—————–———————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–———————–———–——–—–———–—————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Anna Filarska zam. Szymochów i Tomasz Kruk
zam. Kolonowskie. 2. Sylwia Mikołajczyk zam. Ozimek i Kamil Dworczak
zam. Kolonowskie
—————–———————–———–——–—–———–—————
W kancelarii można zapisywać Intencje Mszalne na drugą połowę bieżącego
roku.

