od 23.05. do 30.05. 2021 r.
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

Poniedziałek 24.05. NMP Matki Kościoła, święto
8:00 …………………………………
Majowe
16:00 Bierzmowanie
18:30 Za ++ męża i ojca Ewalda w r. śmierci, syna Piotra, rodziców, teściów, brata Stefana, szwagrów i ich synów
Wtorek 25.05.
17:30 Majowe
18:00 1. Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra, Helmuta,
bratowe Barbarę, Helenę, szwagrów Ernesta, Józefa i pokr.
2. Za + Cecylię Niestrój w miesiąc po śmierci
Środa 26.05.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie
z ok. 50 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinie i rodzinie córki
Majowe
Czwartek 27.05. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto
17:15 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:30 Majowe
18:00 W intencji kapłanów żyjących i zmarłych, kleryka Kamila oraz o nowe powołania kapłańskie - zam. od
grupy Margaretka
Piątek 28.05.
17:00 Różaniec za młode pokolenie
17:30 Majowe
18:00 Za ++ rodziców Annę i , teściów Elżbietę i Piotra, córkę Mariolę, szwagierkę Rozalię, ++ z rodziny
Sobota 29.05.
8:00 O radość wieczną dla matki Elżbiety Kandora z ok. urodzin, ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga,
siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków z obu stron, chrzestnych, Helenę Zientek, Ernesta Mikołajczak
15:00 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 Franciszka Wojsa z ok. 70 r. urodzin, oraz o Boże bł. zdrowie w rodzinie
17:30 Majowe
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Józefa, synów Andrzeja i Huberta, rodziców Annę i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, brata Georga, pokr. i dusze op

Niedziela 30.05. Najświętszej Trójcy
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża, ojca, dziadka Helmuta w 2 r. śmierci i 82 r. urodzin oraz ++ pokr.
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
dla Marii z ok. 75 r. urodzin
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna , rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jacka i pokr.

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
21 (1430) 23.05.–30.05.2021 r.

Parafialne MISJE ŚWIĘTE „ Zgromadzeni na Eucharystii”
09 - 13.06.2021 rok

Nie zamykajmy serc, Zbawienia nadszedł czas, Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.
Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia Bogu zaufaj nic ci nie grozi. Już się nie lękaj,
porzuć zmartwienia Bóg miłością jest. Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem
mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy mnie. Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem nie jestem sam. W nim
moja siła, nie jestem sam. Jezu Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Daj mi moc przyjąć dziś miłość
Twą.
Modlitwa o łaski misyjne
Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi
dniami przemiany naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy
i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź
Królestwo Twoje”. Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętych, aby wszyscy
wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy jego miłości i przebaczenia.
Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr,
żyjących w ciemnościach grzechu i odwrócenia się od Boga. Użycz misjonarzom świata
łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie
Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.
Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej parafii. Matko
Kościoła! Bądź Matka parafii w czasie misji świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.
Misje święte - to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który będzie
kierować swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w ewangelię”. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz ta Jego obecność podczas Misji będzie zapewne bardziej dostrzegana. Misje św. mogą być wspaniałą okazją do powrotu do Kościoła, do życia parafialnego po czasie zamknięcia się w pandemii.
Misje święte będą więc zmierzać przede wszystkim:
- do nowego odczytania przykazań Bożych;
- do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania;
- do utwierdzenia naszej wiary;
- do pogłębienia chrześcijańskiej miłości bliźniego w rodzinie, sąsiedztwie i pracy;
- do wzmocnienia naszej nadziei w życie wieczne.
Gorąco Was wszystkich na te Misje święte zapraszamy. Zapraszamy Was, szczerze wierząc,
abyście pogłębili Waszą wiarę; Was powątpiewających, abyście znaleźli odpowiedź na pytanie związane z sensem życia; Was niewierzących, abyście nawrócili się i uwierzyli Chrystusowi i jego Ewangelii. Czas Misji jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa
kolejna szansa, jaką daje Bóg. Was wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszych Misji
świętych.

Plan Misji św.
Środa 09.06. „ Bóg jest miłością”
18.00 - Msza św. z nauką misyjną20.30 - Apel Maryjny
Czwartek 10.06. „ Tajemnica grzechu, pokuta i nawrócenie
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną
17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.30 - Apel Maryjny
Piątek 11.06. „ Pamiętaj o śmierci”
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.00 – Msza św. z nauką misyjną
9.30 – Odwiedziny chorych
15.00 – Godzina Miłosierdzia
16.30 – Spotkanie dla dzieci
17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.30 - Apel Maryjny
Sobota 12.06. NSM „Dzień Maryjny, dzień małżeństwa”
7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.00 – Msza św. z nauką misyjną Odnowienie ślubów małżeńskich
9.30 – Spotkanie dla dzieci
16.00 – Spotkanie dla młodzieży
17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – Msza św. z nauką misyjną
20.30 - Apel Maryjny
Niedziela 13.06. Odpust parafialny „ Bądźcie świadkami”
7.30 – Msza św. z nauką misyjną
10.00 – Suma Odpustowa z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego
15:00 – Nabożeństwo Fatimskie
17.00 - Msza św. z nauką misyjną
Misjom przewodniczy o. Mirosław redemptorysta z Krakowa.
Na zakończenie Misji kolekta na wsparcie dzieł misyjnych

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
Nawiedza domy naszej parafii. Figurę św. Jakuba można nawiedzać w naszej świątyni.
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.

Dziś Zesłanie Ducha św. Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Kolekta na cele diecezjalne. Od
15:00 do 17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu. Od 16:30 do 17:00 śpiewamy pieśni Maryjne i Litanię. Okazja do Spowiedzi św. od 15:00 do 16:00. Odpust w parafii Staniszcze
Małe.
————————————–——————————–———————————
W poniedziałek NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o 8:00 i 18:30. Nabożeństwo Majowe po Mszy św. o 8:00. O 16:00 Msza św. podczas której ks. bp. Andrzej Czaja udzieli
Sakramentu Bierzmowania młodym z parafii Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie i Kolonowskie. Msza św. będzie na placu kościelnym. Będą w niej mogli uczestniczyć: kandydaci, świadek i rodzice.
————————————–——————————–———————————
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Kolekta na cele parafii.
————————————–——————————–———————————
Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań: Helena Piaskowska,
Katarzyna Łukacz, Karolina Romńczuk.
————————————–——————————–———————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”
————————————–——————————–———————————
Zapowiedzi przedślubne: 3) Paulina Magosz zam. Brożec i Marek Wałaszek zam. Kolonowskie
————————————–——————————–———————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dziękuję za ofiary składane
w kościele, kancelarii i konto parafii na rzecz wymiany systemu grzewczego
w naszej świątyni. s. Juranda wraz z Mariankami dziękują Różom Różańcowym za
sfinansowanie, a p. Marii Krupok za uszycie firan i zasłon do salki w klasztorze. Dziękujemy za wszelkie prace porządkowe na rabatkach i placu kościelnym.
————————————–——————————–———————————
Wyjazd do Medzugorie: 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
650 zł. oraz 200 euro + 20 euro. Chętni mogą zapisywać się u ks. Piotra. Podajemy: imię,
nazwisko, adres, datę urodzenia, serię dowodu osobistego, datę ważności dowodu oraz
wpłacamy zaliczkę - 200 zł.
————————————–——————————–———————————
Boże Ciało niech będzie świadectwem naszej wiary, jedności. Niech będzie to powrót do
Chrystusa, każdego z Nas przez udział w Procesji (z zachowaniem ostrożności). Niech
w oknach naszych domów będzie symbol chrześcijański. Same ołtarze niech będą skromne. Istotą niech będzie Nasz udział i modlitwa.
————————————–——————————–———————————
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
U początku owego nadprzyrodzonego usynowieni” ludzi stoi Duch Święty, który jest
Miłością i Darem. Jako taki zadaje dany ludziom i w nadobfitości Daru nie stworzonego
ma swój początek - w sercu każdego człowieka - ów najszczególniejszy dar stworzony:
dar, poprzez który ludzie stają się uczestnikami Bożej natury. W ten sposób też życie
ludzkie zostaje przeniknięte uczestnictwem życia Bożego: uzyskuje Boski, nadprzyrodzony wymiar. Jest to nowe życie, w którym ludzie, jako uczestnicy tajemnicy wcielenia,
mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym.

