Porządek Nabożeństw
od 03.09. do 10.09.2017 r.
Niedziela 03.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + męża i ojca Bogusława Kruk w r. urodzin, ++ rodziców, teściów, dziadków, krewnych,
z rodzin Kruk, Smieskol, Obst (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
z ok. 40 r. urodzin Anety oraz o Boże bł. i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci
17:15 Nieszpory
18:00 Za + s. karmelitankę Renatę

Poniedziałek 04.09.
8:30 O Boże bł. Opiekę Aniołów Stróżów, światło Ducha św. z racji rozpoczynającego się roku
szkolnego
18:00 Za + ojca Alfonsa Niwergol w r. śmierci, matkę Cecylię, teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł,
córkę Annę Naumann, ++ z rodziny i pokr.
Wtorek 05.09. św. Matki Teresy z Kalkuty, wsp.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
w int. rodziny Swoboda
Środa 06.09.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
w rodzinie Eweliny i Grzegorza z ok. 20 r. ślubu
I Czwartek 07.09.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię i pokr.
Piątek 08.09. Narodzenie NMP, święto
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych

Sobota 09.09.
8:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, brata Gotfryda, żonę Otylię, ++ z rodzin Bonk,
Czupała, Mojza
11:00 Ślub Joanna Czupała i Thomas Weller
15:00 Msza i ślub Patrycja Gołyś i Dawid Cwołek
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Marcina w 12 r. śmierci, ++ rodziców, teściów i pokr.
Niedziela 10.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie
w rodzinie
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski i zdrowie dla
Marii Bednorz z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci, za + męża Jana

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Refleksja
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę
poniósł?”.
W myśleniu o życiu zdarza nam się wpadać
w pewne schematy. Gdy słyszymy Jezusa mówiącego
o profitach oraz o dobru duchowym i dźwiganiu
krzyża, odruchowo myślimy o ślepą pogonią za
pieniędzmi lub dystyngowanymi stanowiskami.
Czy jednak Słowo w tę niedzielę nie może pokazać nam czegoś nowego? Korzyści nie są ściśle
związane tylko ze sferą materialną naszego życia,
ale też
z relacjami, które tworzymy z ludźmi, jak również
z życiem duchowym. Kto z nas nie złapał się na
tym, że lubi z kimś przebywać ze względu na poczucie bezpieczeństwa, jakie
stwarza ta osoba? Czy to źle? Oczywiście, że nie. Ważne, abyśmy nie zapierali
się, że w takiej czy innej relacji jesteśmy nie wiadomo jak bardzo bezinteresowni, skoro czerpiemy z niej korzyści. Spójrzmy w podobny sposób na życie
duchowe. Czy nie jest tak, że lubimy pielgrzymować do danych miejsc, albo
uczęszczać na Eucharystię do danego kościoła, bo coś nas urzekło? Nawet
jeśli droga wiąże się z jakimś trudem, zmęczeniem, stratą, to jednak często
duchowa korzyść, której możemy doświadczyć, nadaje sens drodze. Jezusowi
nie chodzi o to, abyśmy pozbawili nasze życie wszelkiej korzyści, bo byłoby
to podobne po zmuszania kogoś do jedzenia potraw bez smaku. Chrystus pragnie, abyśmy byli czujni i gdy zauważamy, że jakaś korzyść stanowczo
„rozpycha” się w naszym życiu, powalczyli na nowo o głęboką przyjaźń
z Nim. Im bliżej Niego jesteśmy, tym bardziej zachwycamy się Jego pięknem,
potęgą, miłością, łaską i obecnością. Czy trzeba czegoś więcej?
Sentencja: B. Joyns - Często rezygnuję z rzeczy, kosztem doznań.
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Terminy - Zaproszenia
 sobota, 16.09. odpust Podwyższenia Krzyża św. w Zameczku w Zawadzkiem. Pielgrzymka Narodów
do sanktuarium Maria Hilf
 niedziela 17.09. Parafialne Dożynki
 piątek, 22.09. Nabożeństwo i spotkanie rodziców i kandydatów do Bierzmowania
 niedziela, 24.09. Dożynki na Górze św. Anny
Jesienne spotkania na plebanii o godzinie 19:00:
 wtorek, 26.09. Caritas parafii
 środa, 27.09. chór i organiści
 czwartek, 28.09. orkiestra
 piątek, 29.09. szafarze Komunii św.
 piątek/sobota, 06/07.10. „Droga 2+2=10 km.”
 niedziela, 08.10. Dzień Papieski
 poniedziałek, wtorek, 09 i 10.10. zapisywanie Intencji Mszalnych na 2018 rok
 wtorek, 10.10. Msza i spotkanie Caritas dla chorych i seniorów
 piątek, 13.10, ostatnie Czuwanie Fatimskie
 piątek, 20.10. spotkanie członków PRD
 w środę 13.09. grupa 35 osób wyrusza na pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Compostela. Pielgrzymujemy w różnych intencjach, każdy sobie bliskich. Ale przewodnią intencją będzie nasza modlitw o pokój dla świata. Jeśli, ktoś, kto nie jedzie, pragnie, aby zawieść, pomodlić się i zostawić
intencję w Fatimie lub Santiago, to do 12 września można na kartce podać ks. Piotrowi
 w nowym roku szkolnym zachęcamy młodzież, dzieci i wszystkich parafian do praktykowania
I piątków i I sobót miesiąca. Dlatego w tygodniu gdy przypada I piątek i sobota miesiąca, będzie
okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. szkolną w środę, od 16:00 do 17:00 oraz w piątek pól godziny przed Mszą rano i godzinę przed Mszą wieczorną.
 Chrzty i Roczki są podczas Mszy św. w I soboty miesiąca o godz. 15:00. Zgłaszając Chrzest prośba,
aby przynosić akt urodzenia dziecka oraz podstawowe dane rodziców i chrzestnych. Chrzestnym nie
może być osoba żyjąca tylko na ślubie cywilnym, lub w stałym związku bez ślubu.
Narodzenie N M P – 8 września
Tradycja przekazuje, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami.
Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb
i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam
informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta
musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German i św. Jan Damasceński.
W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej
sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do
bazyliki Matki Bożej Większej. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. Święto rozszerzało się
w Kościele dość wolno - wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje
o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. W Polsce święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero
po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone
w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane
z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej,
by uprosić sobie dobry urodzaj.

Dziś porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta na
cele diecezji i seminarium.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W poniedziałek o godz. 8:30 Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy pracowników, grono pedagogiczne, uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
O 16:00 zapraszam na spotkanie i poczęstunek w ogrodzie plebanii naszych
ministrantów i kandydatów na ministranta.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
I czwartek miesiąca, Godzina św. i Koronka o godz. 17:00.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W piątek o 19:00 w salce spotkanie dla rodziców dzieci, które będą w tym roku
przygotowywały się do przyjęcia I komunii i spowiedzi św.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. W Opolu w kościele seminaryjnym
o 14:00 Msza św. w int. srebrnych jubilatów małżeńskich. W Staniszczach
Małych Gminne Dożynki. Rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Monika Tomczyk,
Magdalena Kotowicz, Daniela Skwara, Agnieszka Rudyk. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia
błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Po przerwie wakacyjnej rozpoczyna działalność biblioteka w naszej salce katechetycznej, książki można wypożyczać po Mszach św. niedzielnych o godz.
10:00. Filmy religijne (nie tylko) na płytach dvd, można wypożyczać w kancelarii parafialnej.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Wyjazd do Pragi, jest planowany na Jarmark Adwentowy i zwiedzanie miasta.
Termin sobota/niedziela 9 i 10 grudzień. Koszt w zależności od liczby chętnych
od 320 do 350 zł. Opłacony jest przejazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie.
Wstępne zapisy u ks. Piotra.
Wchodzi facet do księgarni: Gdzie mogę znaleźć książkę "Mężczyzna panem
domu"? - Proszę szukać w dziale legendy i baśnie.

