Porządek Nabożeństw
od 19.05. do 26.05.2019 r.
Niedziela 19.05. V Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, Helmuta, bratową,
szwagrów Ernesta, Józefa, oraz z pokr. (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. Jana Pawła II o opiekę, łaski
i zdrowie dla męża Bernarda z ok. 60 r. urodzin
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ syna Henryka Maniera w r. urodzin, męża Franciszka, rodziców z obu stron,
siostry, szwagierki, szwagrów i pokr.
Poniedziałek 20.05.
14:00 Msza św. gości z Niemiec
15:30 Z podz. za przeżyte lata, otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Olgi
Żołnierczyk z ok 90 r. urodzin, o Bożą opiekę i bł. w całej rodzinie
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ Józef Kuc, Maria Banaś - zam. od sąsiadów
Wtorek 21.05.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 1. Za ++ męża Jana, rodziców Wiktorię i Karola, teściów Barbarę i Stanisława, siostry Stefanię i Hildegardę, braci
Wilhelma i Oswalda, bratową Elżbietę, siostrzeńca Jerzego, pokr. i dusze w czyśćcu
2. Za + Henryk Sznura w miesiąc po śmierci
Środa 22.05. św. Rity z Casci
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst NSM o opiekę, łaski i zdrowie dla Alicji z ok. 70 r.
urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie córki
17:30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 23.05. św. Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, święto
17:30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + + teściową Annę z ok. urodzin, jej męża Wiktora, synów Engelberta, Kurta, Eryka, Wilhelma, córkę Urszulę,
jej męża Jana i pokr. z obu stron
Piątek 24.05. NMP Wspomożenia Wiernych
17:30 Nabożeństwo majowe i Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża i ojca Georga Felix w 10 r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, siostrę, szwagra, 2 bratanków,
siostrzenicę i dusze opuszczone
21:00 ………………………………………….
Sobota 25.05.
8:00 1. Za ++ rodziców Józefa i Franciszkę, matkę Katarzynę, brata Bolesława, bratową Alicję, dziadków z obu stron,
chrzestnych i dusze opuszczone
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Edwarda z ok. 75
r. urodzin
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM i św. patronów o opiekę, łaski, wytrwałość i zdrowie dla siostry Macieji - karmelitanki
—————–————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda w r. śmierci, syna Piotra, rodziców, teściów, brata, szwagrów i ich synów
Niedziela 26.05. VI Wielkanocna
7:00 Różaniec
7:30 W int. Matek żyjących i zmarłych (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Franciszka z ok. 60
r. urodzin, o Boże bł. w rodzinach dzieci
16:30 Nabożeństwo majowe
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Elżbiety z ok. 85 r.
urodzin, o Boże bł. w rodzinie

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Do Chrystusa Dobrego Pasterza modlimy się o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
Prośmy Pana, aby pozwolił nam odkryć swój plan miłości co do naszego życia
i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze,
którą On dla nas przygotował od zawsze
Według danych w 2018 roku najwięcej kandydatów
zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego
w diecezji Tarnowskiej i Warszawskiej po 20. Drugie
miejsce zajął Wrocław, gdzie zgłosiło się 19 młodych
mężczyzn. Nikt natomiast nie przyszedł do seminarium w diecezji Łowickiej, zaś w sosnowieckiej był
tylko jeden kandydat. Mało chętnych (4) było w gliwickiej, drohiczyńskiej i częstochowskiej, szczecińskiej i sandomierskiej, po 3 kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się do seminarium w diecezji olsztyńskiej i kieleckiej. Wśród męskich instytutów życia
konsekrowanego największym zainteresowaniem
wśród młodych Polaków cieszyli się salezjanie, do
których zgłosiło się 21 kandydatów i dominikanie 17
chętnych do postulatu. Nieco większym niż w latach ubiegłych zainteresowaniem cieszyli się natomiast kapucyni (16), Pallotyni (14), Paulini (13)
i Michalici (12). Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne to obecnie w kraju
jest ponad 17,5 tys. sióstr w 105 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu
zgłosiło się 173 kandydatki zaś formację w nowicjacie kontynuują 203 kobiety.
W Polsce są 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych w który żyje 1330 mniszki, w tym najwięcej jest: Karmelitanek (28
domów), Bernardynek (9 domów) oraz Klarysek (8 domów). Ogólna liczba
sióstr z roku na rok systematycznie maleje. Statystyczna mniszka w Polsce ma
55 lat. Siostry prowadzą 501 instytucji edukacyjnych i pracują w 106 prowadzonych przez innych. Obejmują tą pracą 51 tysięcy dzieci i młodzieży. Prowadzą
510 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 3.200 dzieci i młodzieży oraz
173 świetlice dla ponad 3.500 młodzieży. Siostry pracują w katechezie, prowadzą różne grupy obejmujące troską 41 tysięcy osób.
Sentencja: przysłowie - Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają

20/2019

„ Żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się
radość i tak równoważą się nawzajem” - Albert Camus

Dziś o 10:00 kolekta na cele parafii. O 16:30 Nabożeństwo majowe.
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Błogosławionej niedzieli i całego majowego tygodnia
Nabożeństwa Różańcowe o godzinie 17:30.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

W środę o 17:00 Msz a św. Sz kolna, po Mszy św. Różaniec.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę gościmy księdza oraz alumnów WSD w Opolu. Modlimy się o nowe powołania. Kolekta na cele WSD. Po Mszy św. O 10:00 nauka przed chrzcielna. O 17:15 Różaniec.
—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Inte ncje Msz alne na 2019 rok można zapisywać: w cz wartek w godzinach 8:00 - 9:00; 16:00 - 17:00 oraz po Mszy wieczornej.

Opowiadanie
Pewien mężczyzna nie mógł zasnąć, gdyż prześladowała go jakaś zmora.
Gdy tylko kładł się do łóżka, miał wrażenie, że jakiś straszliwy potwór
zaczyna poruszać się pod posłaniem. Sparaliżowany strachem, spędzał noc
na nasłuchiwaniu. Lekarz próbował przemówić mu do rozsądku. Przepisał
silny środek nasenny, po którym zmory, niestety, jeszcze bardziej się nasiliły. Każdej nocy jakiś spragniony krwi potwór zakrada się pod moje łóżko!
Słynny profesor poradził mu akupunkturę oraz kosztowną kurację homeopatyczną. Bez rezultatu. Zmory nie przestawały go dręczyć. Mężczyznę zaprowadzono do słynnego psychoanalityka, który zalecił mu dwadzieścia wizyt
z zastosowaniem najlepszych technik hipnotycznych. Rozpoczęła się terapia.
Po dwóch spotkaniach psychoanalityk nie zobaczył więcej pacjenta. Co się
stało? Czy to możliwe, by zaledwie dwie wizyty zadziałały tak cudownie?
Profesor, ponieważ był ciekaw, jak potoczyły się dalej sprawy, odszukał
pacjenta i spytał o zdrowie. Mężczyzna spokojnie odpowiedział: Pewnego
wieczoru, gdy czułem się szczególnie udręczony, powiedziałem o tym mojemu proboszczowi. Wysłuchał mnie i poradził bym odpiłował nogi od łóżka,
aby materac leżał bezpośrednio na podłodze. Tak też zrobiłem. Odzyskałem
spokój i sen.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez
człowieka, który broni rzekomego „prawa” do trwania w złu, we wszystkich
innych grzechach, i który w ten sposób odrzuca Odkupienie. Człowiek pozostaje zamknięty w grzechu, uniemożliwiając ze swej strony nawrócenie a więc i odpuszczenie grzechów, które uważa za jakby nieistotne i nieważne
w swoim życiu. Jest to stan duchowego upadku, gdyż bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie pozwala człowiekowi wyjść z samo-zamknięcia
i otworzyć się w kierunku Boskich źródeł oczyszczenia sumień i odpuszczenia grzechów”.
„Duch Święty rozdziela między wiernych liczne dary i łaski duchowe; to
bogactwo, powiedzmy «fantazyjne», darów Ducha Świętego ma służyć
budowaniu Kościoła. Charyzmaty - słowo dość trudne - są prezentami, które
nam daje Duch Święty, zdolnościami, możliwościami... Prezenty te są dawane nie po to, by je chować, lecz by się nimi dzielić z innymi. Nie mają przynosić korzyści osobie obdarowanej, lecz być użyteczne dla ludu Bożego.
Natomiast jeśli jakiś charyzmat, jeden z tych prezentów, służy potwierdzeniu
własnej wartości, można powątpiewać, czy jest to autentyczny charyzmat lub
czy się nim żyje wiernie”.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————
Okazja do Spowie dzi św. pół godziny przed Różańcem oraz w sobotę od 9:00 do 10:00 (szczególnie dla dzieci i młodzieży) oraz od 17:00 do 18:00.
Do sprz ątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Bóg zapłać!

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Do nabycia: Gość Niedzielny

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace. Ofiara na Fundację Dzieło Nowego T ysiąclecia wyniosła 1.256 zł.

—————–—–—–—————–———–——–—–———–—————

Od piątku do niedzieli spotkanie młodych na Górze św. Anny Ławka Go! Szczegóły u ks. Piotra. Zachęcam bardzo do wyjazdu.

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosła wieństwa Boże go i zdrowia. Szczę ść Boże!

