Porządek Nabożeństw
od 31.08. do 07.09.2014 r.
Niedziela 31.08. XXII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit für ++ aus der Familie
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Gerharda Świerc z ok. urodzin, ++ brata Alfreda, teściów Franciszkę i Jana, rodziców
Wiktorię i Jana, siostrę Marię, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra Czoska, ciocię Franciszkę, wujka
Wincentego Snajder i ++ pokr.
18:00 Do Bożej Op. i NSM z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z ok. 50 r.
urodzin Gabrieli oraz o Boże bł. dla męża i dzieci
Poniedziałek 01.09. bł. Bronisławy, dziewicy, wsp.
8:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
Wtorek 02.09.
12:00 Msza św. i ślub: Betina Laski i Mateusz Żyłka
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda z ok. urodzin oraz ++ z pokr.
Środa 03.09. św. Grzegorza, papieża, doktora, wsp.
18:00 Za + męża i ojca Ernesta Dreja, ++ jego rodziców Teklę i Hermana, rodziców Marię i Józefa Kopyto,
szwagrów, szwagierkę, swata Włodzimierza, dziadków z obu stron
I Czwartek 04.09.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + męża i ojca Jerzego , ++ jego rodziców, teśiów, ++ Gintra, Marię, Renatę i ++ z pokr.
I Piątek 05.09.
7:00 Für die Kranken u. Leidenden aus unserer Pfarrgemeinde
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1 Za + męża i ojca Bogusława Kruk z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów i wszystkich krewnych z rodzin
Kruk, Smieskol, Obst, Klimas
2 Za + Marię Roch ++ Huberta i jego rodziców Karola i Gertrudę, ojca Wilhelma, jego rodziców, + brata
Józefa, szwagra Stanisława
19:00 ………………………….
I Sobota 06.09.
8:00 ………………………….
15:00 Chrzest: Zuzanna Spałek, Ewa Weronika Witkowska i Oscar Henryk Foryś. Roczek Gracjan Romańczuk
—–—————————————–—–————————————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 1 Za + ojca Alfonsa Niewergol, w r. śmierci, ++ teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł, córkę Annę Naumann, ++ z rodziny i pokr.
2 Za + męża i ojca Herberta Kania w r. urodzin i śmierci, ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Steinert, teściów Martę i Stanisława Kania, ++ z rodzin Drysz, Steinert, Fiedler, Kania oraz dusze w czyśćcu
Niedziela 07.09. XXIII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Zum 55. Hochzeitstag als Dank u. Bitte um Gottes Segen u. Gesundheit sowie Gottes Segen u. Gesundheit in den Familien der Kinder
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci.
17:15 Nieszpory
18:00 O bł. Boże i zdrowie w pewnej int. oraz za ++ rodziców, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

35(1082) 31.08.– 07.09.2014
„Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskonałe”. Znamy dobrze powtarzane to na
lekcjach języka polskiego, to w momentach
niezrozumienia drugiego człowieka, powiedzenie: „Co autor miał na myśli?”. Słowa,
czyny, gesty możemy w pełni zrozumieć
sięgając do myśli, a więc także do intencji
człowieka. Świat naszych umysłów potrafi
nieraz stworzyć najbardziej absurdalne wytłumaczenie zupełnie nieuzasadnionego zachowania. „Tak było trzeba” „wszyscy tak
robią” „nic mi innego nie pozostaje”. Św.
Paweł zachęca nas do przemiany przez „odnawianie umysłu”. Sięgając do
greckiego oryginału można zradykalizować owe zaproszenie: nawracajcie się
przez zmianę myślenia! Pomyślisz: „To nie jest proste!”. Czyżby ksiądz
w gazetce zachęcał Cię do wspinania się na duchowy Mont Everest? „Dla
Boga nie ma nic niemożliwego”.
*************
Witamy w naszej wspólnocie dwie siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. s. Ludwinę i s. Macieję (pracowała już u Nas). Życzymy pięknego
życia we wspólnocie zakonnej oraz błogosławionego Bożego czasu
w naszej parafii. Zapewniamy o naszej, wobec Was modlitwie i chrześcijańskiej miłości.
*************
Na czas Roku szkolnego 2014/2015 wszystkim pracownikom dużo sił, cierpliwości. Uczniom wielu pięknych chwil, pogłębiania wiedzy. Wszystkim
opieki Matki Bożej i światła Ducha św.
PAMIĘTAJMY o pogłębianiu życia religijnego przez Msze Św. niedzielne,
Msze św. szkolne, nabożeństwa, spotkania oraz modlitwę w rodzinie.
Sentencja tygodnia: Mądrość Syracha: Wierny przyjaciel, jest potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł.

35/2014

We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
31.08. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
07.09. Róża 5 p. Elfryda Fleger
14.09. Róża 6 p. Maria Baron
21.09. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
28.09. Róża 8 p. Gizela Zajonc
————————–———————–————————————————
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby niepełnosprawni byli otaczani miłością i pomocą, których potrzebują, aby godnie żyć.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę chorym i cierpiącym.
————————–———————–————————————————
Msza św. roczków i chrzcielna będzie zawsze w I soboty miesiąca o 15:00. Nauka przed
chrztem będzie w II sobotę miesiąca o 16:30. Tylko na nauce będą wydawane zaświadczenia,
że ktoś może być rodzicem chrzestnym poza parafią. Nauka obowiązuje rodziców i chrzestnych zamieszkałych w naszej parafii. Chrzestni spoza parafii mogą uczestniczyć w nauce
u siebie, należy przynieść od ks. proboszcza zaświadczenie, że może być matką lub ojcem
chrzestnym. Do spisania chrztu należy przynieść akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców
i chrzestnych.
————————–———————–————————————————
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w parafii NSPJ w Zawadzkiem o godz. 15:00. Terminy: 6,7,13,14 września oraz 6,7,13,14 grudnia. Spisać protokół przedślubny należy 3 miesiące
przed ślubem. Należy przynieść aktualny akt chrztu oraz dowód osobisty.
————————–———————–————————————————
Msze św. szkolne będą w środy o 17:00. Msze dla młodzieży gimnazjum i starszej w jeden
piątek miesiąca o 19:00. Spotkania dzieci I komunijnych w środę o 16:15 (informacja
w gazetce). Spotkania kandydatów do Bierzmowania oraz uczniów 1 i 2 klasy gimnazjum
w piątki po uprzednim ogłoszeniu w gazetce. W sobotnie wieczory, co jakiś czas, odbywają
się czuwania w klasztorze sióstr dla starszych dziewcząt (gimnazjum, średnia, studenci, pracujący).
————————–———————–————————————————
Camino. Szlak św. Jakuba jest w Hiszpanii. Powstało wiele jakubowych szlaków w różnych
częściach świata. W naszej diecezji najbardziej popularny wiedzie z Głuchołaz do Skorogoszczy. Liczy 110 km! ZAPRASZAM do pielgrzymowania tym szlakiem osoby pracujące a mające jeszcze trochę urlopu, osoby nie pracujące, studentów i studentki. Termin od 15 do 18
września. Etapy: 1 Głuchołazy - Nysa 33 km. 2 Nysa - Skoroszyce 30 km. 3 SkoroszyceŻelazna 23 km. 4 Żelazna - Skorogoszcz 22 km. Zapisy i szczegóły u ks. Piotra - do piątku
5 września.
————————–———————–————————————————
Zapraszamy do naszej parafialnej Biblioteki. Czynna zawsze jest po niedzielnej Mszy św.
o godz. 10:00. Oprócz starszych ale i nowych książek, można wypożyczać filmy o tematyce
religijnej i nie tylko (jest ok. 80 tytułów). Film wypożyczamy na okres 1 tygodnia!

Dzisiaj kolekta na cele parafii. Nie będzie nabożeństwa. ZAPRASZAMY ok. 20.00 do
świątyni, aby powitać pielgrzymów.
————————–———————–——————————————————
W poniedziałek o 8:30 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Od 8:00 okazja do
spowiedzi.
————————–———————–——————————————————
I czwartek miesiąca, o 17:00 Godzina święta.
————————–———————–——————————————————
I piątek miesiąca rano Msza św. i wystawienie Najśw. Sakramentu. Od 8:00 odwiedziny chorych z komunią św. w domach. O 19:00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej
i starszej.
————————–———————–——————————————————
I sobota miesiąca o 15:00 Msza św. chrzcielna i roczek. O 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
————————–———————–——————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele kurii i seminarium.
————————–———————–——————————————————
Bóg zapłać za każde dobro, każdą modlitwę, wykonane prace w świątyni i na terenie
placu kościelnego. Dziękuję za podjęcie trudu pielgrzymki pieszej i autokarowej na
Górę św. Anny. Dziękujemy dziewczynom za udział w czuwaniu sobotnim, przed tygodniem, w klasztorze. Kolekta na opał wyniosła 3.364 zł. i 17 €.
————————–———————–——————————————————
Ministranci i kandydaci na ministranta mają spotkanie/ognisko w sobotę 06.09.
o 11:00 Marianki i kandydatki mają spotkanie/ognisko w sobotę 13.09. o 10:00.
————————–———————–——————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt
————————–———————–——————————————————
Zarząd Gminny DFK w Kolonowskiem organizuje dla wszystkich chętnych wyjazd na
Pielgrzymkę Narodów do Zlatych Hor, w sobotę 20 września 2014r. Wyjazd spod kościoła w Kolonowskiem o godz. 7:00. Koszt 25 zł. Wpłata i zapisy do dnia 07 września
u p. Katarzyny Muc (77 4611063) lub p. Elżbiety Ullmann (77 4611462).
————————–———————–——————————————————
Na stronie www. w Galerii zdjęcia z wydarzeń parafialnych oraz do 10 września
„serial” Klimaty wakacji. Jest już 15 części. W tygodniu zjawią się zdjęcia z pielgrzymki.
————————–———————–——————————————————
Kancelaria czynna po Mszach św. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
————————–———————–——————————————————
Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Miemiec zam. Kolonowskie i Mateusz Skiba zam. Kolonowskie (zap. II).
————————–———————–——————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Gerhardowi Młynek
i p. Marii Bednorz, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–———————–——————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. 1 Maja: Weronikę Pałek, Marię
Kupke, Monikę Kupke i Reginę Przybyła. Bóg zapłać!
Nowy miesiąc, nowy rok szkolny - niech Bóg Nam błogosławi

