od 16.05. do 23.05. 2021 r.
Niedziela 16.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ męża Jerzego Krupok w 6 r. śmierci, rodziców oraz ++ z rodzin Kompała, Soloch, Labus
2. Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie na dalsze lata dla Adelajdy
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie w rodzinach Jancik i Pawlik
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Piotra Grabowskiego z ok. urodzin oraz ++ pokr.
Poniedziałek 17.05.
17:30 Majowe
18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa, ich rodziców, rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
Wtorek 18.05.
17:30 Majowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski, za przeżyte lata z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP i św. patronki o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze lata z ok. urodzin Anny oraz za ++ z rodziny
Środa 19.05.
17:00 Za + Hildegardę Kozubek w1 r. śmierci
Majowe
Czwartek 20.05.
17:15 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża i ojca Georga Feliks w r. śmierci, rodziców z obu stron, 2 braci, bratową, siostrę, szwagra,
2 bratanków, siostrzeńca i dusze opuszczone
Piątek 21.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę, brata, teściów i pokr.
Sobota 22.05.
8:00 ………………………………...
10:00 Za absolwentów rocznika 1961, w intencji żyjących i ++
12:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze lata dla Róży Ziaja z ok. 80 r. urodzin, oraz o Boże bł. zdrowie w rodzinach synów
14:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie na dalsze lata dla Manfreda z ok. 80 r. urodzin, oraz o Boże bł. zdrowie w rodzinach córek i synów
17:30 Majowe
18:00 Za + Karinę Niestrój - Mąka - zam. od sąsiadów

Niedziela 23.05. Zesłanie Ducha św.
7:00 Różaniec
7:30 Za + Henryka Muc w miesiąc po śmierci
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze
Boże bł. opiekę i zdrowie z ok. urodzin
15:00 - 17:00 Adoracja (16:30 - 17:00 Majowe)
17:00 Za ++ męża Andrzeja, teściów, ojca Wincentego, siostrę, szwagra, 2 braci, szwagierkę, dziadków
i ++ z rodziny

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
20 (1430) 16.05.–23.05.2021 r.

Święcenia diakonatu naszego parafianina Kamila Brożyny CR, odbędą się
29.05.2021 r. w kościele seminaryjnym Emaus w Krakowie.
Wyjazd do Medzugorie (zmieniony od tego, który został podany w ubiegłym tygodniu: Termin 20.09. do 26.09. Wyjazd ok. 18:00 w poniedziałek, nocny przejazd.
Przyjazd do Medzugorie we wtorek do południa. Pobyt na miejscu do soboty.
W sobotę po obiedzie wyjazd do Polski. Powrót do domów w niedzielę przed południem. Oprócz pobytu w Medzugorie, wycieczka do Mostaru i nad wodospady
Kravice. Koszt 930 zł. oraz 140 euro + 20 euro. Chętni mogą zapisywać się
u ks. Piotra po każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę (23.05). Podajemy imię, nazwisko, adres, numer pesel, numer dowodu osobistego oraz wpłata zaliczki - 200 zł.

Kancelaria czynna w czwartek w godzinach 8:00 - 9:00 i 18:30 - 19:00. Można załatwić wszelkie sprawy oraz zapisać Intencje Mszalne
Podczas Nabożeństwa Fatimskiego 13.05.2021 roku zostały poświęcone dwie figury:
św. Józefa i św. Jakuba. Przeżywamy Rok św. Józefa i św. Jakuba. Dlatego figura
św. Józefa Nawiedzi domy naszej parafii. Figurę św. Jakuba można nawiedzać
w naszej świątyni. Początek Peregrynacji, Nawiedzenia w domach i świątyni będzie
23.05.2021 roku. W kościele na stałe będzie św. Jakub (zadumany), natomiast figurę
św. Józefa z Jezusem można zabierać do domów. Do św. Jakuba trzeba zrobić
Camino z domu do kościoła, powierzyć mu Intencje i modlić się. Figurę św. Józefa
można zabierać do domu. W każdym domu będzie 24 godziny, w tym czasie niech
Rodzina zgromadzi się na modlitwie, czuwaniu, milczeniu, rozmowie. Czas
obecności figury w domu niech to będzie w codzienności czas święta. Następnie
można figurę przekazać dalej lub przynieść do kościoła. Wraz z figurami będzie
towarzyszył zeszyt, do którego proszę wpisać nazwisko, ulicę u kogo gościła figura
świętego Józefa, ale można napisać coś więcej, refleksję, intencję, podziękowanie,
prośbę. Natomiast zeszyt św. Jakuba będzie cały czas w świątyni i można tutaj dokonywać wpisów.
Boże Ciało niech będzie świadectwem naszej wiary, jedności. Prośba
o przygotowanie Ołtarzy przez mieszkańców ulic ks. Czerwionki, Topolowa,
Krzywa. Propozycja miejsc do ustawienia ołtarzy: I ołtarz przy Polo. II ołtarz przy
przedszkolu. III ołtarz przy rodzinie Mesjasz. IV ołtarz przy rodzinie Koprek.

Misje św. parafialne. Termin od środy 09 do niedzieli 13 czerwca. Odpust parafialny w niedzielę 13 czerwca.

Wniebowstąpienie
W działaniu duszpasterskim kapłani nie są zdani jedynie na własne siły. Podobnie
jak do apostołów, również do nas Chrystus kieruje słowa, które usłyszeliśmy
w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii Bożego słowa: „Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”. Wskutek szczególnego
namaszczenia Duchem Świętym jesteśmy zdolni iść i głosić Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziała z nami, jak u początku Kościoła. Każdy kapłan potrzebuje jednak mocnego wsparcia modlitewnego, aby nie uległ działaniu złego, podszeptom
świata i własnym słabościom. Dlatego bardzo cieszy rozwój w naszej diecezji
dzieła modlitwy za kapłanów. W drugim czytaniu, w Liście do Efezjan, św. Paweł
wzywa nas na nowo do postępowania w sposób godny powołania, które jest
naszym udziałem wskutek otrzymanej przez nas łaski chrztu świętego. Chodzi
o powołanie do świętości, o którym ojcowie Soboru Watykańskiego II tak nauczają w Konstytucji dogmatycznej o Kościele: „W rozmaitych rodzajach życia
i powinnościach jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje Duch Boży...
a którzy podążają za Chrystusem ubogim, pokornym i dźwigającym krzyż, aby
zasłużyć na uczestnictwo w Jego chwale”. W ten sposób dają nam do zrozumienia,
że realizacja tego powołania nie polega na dokonywaniu niezwykłych dzieł, ale na
zjednoczeniu z Chrystusem, na przeżywaniu Jego tajemnic, na utożsamianiu się
z Jego postawami, myślami i zachowaniami. Miarą świętości jest to, na ile staramy
się upodobnić do Chrystusa, na ile mocą Ducha Świętego kształtujemy całe nasze
życie na wzór Jego życia. Dlatego, w opublikowanej przed miesiącem adhortacji
„Gaudete et exultate”, która jest wielką zachętą do poszukiwania świętości życia,
papież Franciszek zaraz na początku wyraźnie zaznacza: „Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”.
Na wesoło
W pewnym małżeństwie mąż nie był pod przysłowiowym pantoflem żony, ale
przeciwnie, ona była pod jego. Mąż był mężczyzną mocnym, twardym, wszystko
musiało się dziać według jego woli. Żona siedziała cicho i wypełniała jego rozkazy w obawie, by nie doszło do rękoczynów. Mimo dobrego zdrowia mąż zmarł
kilka lat wcześniej od swej żony. Po jego śmierci sąsiadka pyta niemłodą już wdowę: Chyba modlisz się często za świętej pamięci męża? Bynajmniej – odpowiada.
A to dlaczego? Widzisz, mówi – jeśli jest w niebie, modlitwa mu niepotrzebna,
jeśli w piekle, nic nie pomoże. A jeśli w czyśćcu? Myślę, że najprawdopodobniej
tam się znajduje. Ale – jak wiesz – był to chłop twardy, mocny, więc wytrzyma.
A jak posiedzi trochę dłużej, to może zmięknie, stanie się łagodniejszy i ja na drugim świecie nie będę miała już z nim takich kłopotów.

Rada Miejska Kolonowskiego zawiadamia o sporządzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie (szczegóły
w Urzędzie).
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