Porządek Nabożeństw
od 01.10. do 08.10.2017 r.
Niedziela 01.10. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie z ok. 10 r. ślubu (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Przez wst. MB z góry Karmel i św. Teresy w int. czcicieli MB Szkaplerznej, wszystkich noszących
szkaplerz
17:15 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie dla Anny i Michała w 5 r.
ślubu o opiekę Aniołów Stróżów dla synów
Poniedziałek 02.10. św. Aniołów Stróżów, wsp.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MB Różańcowej o dalsze bł. łaski i zdrowie
dla Urszuli Zuber z ok. 80 r. urodzin oraz o Boże bł. i opiekę w rodzinach córek i wnuków
Wtorek 03.10.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ matkę Reginę Kosytorz w r. śmierci, ojca Teodora Kosytorz, siostrzeńca Pawła Bronek, siostrę
Marię Rogera, Beatę Leja, Albinę Steinert i pokr.
Środa 04.10. św. Franciszka z Asyżu, wsp.
17:00 Za ++ rodziców, teściów, dziadków z obu stron i pokr.
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
I Czwartek 05.10. św. Faustyny, wsp.
17:00 Nabożeństwo Różańcowe, Godzina św. Koronka
18:00 Za ++ matkę Marię w r. śmierci, ojca Antoniego, męża Józefa, teściów, siostrę Hildegardę,
2 szwagrów, szwagierkę, dziadków i pokr.
I Piątek 06.10.
7:00 W int. chorych na ciele i duszy (j. niemiecki)
17:30 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ rodziców Julię i Józefa ich rodziców i rodzeństwo, szwagra Józefa, zięcia Bernarda i pokr.
21:00 W int. pielgrzymujących
I Sobota 07.10. NMP Różańcowej, wsp.
8:00 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
15:00 chrzest Hanna Anita Suchecka, Zuzanna Bogusława Kruk; roczek Dominik Dmytro Filipczuk
——————————————–—-——————————–
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za ++ brata Antoniego z ok. 70 r. urodzin
i 1 r. śmierci, rodziców Kaspra i Anastazję, teściów Józefa i Elfrydę oraz pokr. z obu stron
Niedziela 08.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. o dalsze bł. łaski i zdrowie w int. całej rodziny oraz
za + męża, ojca i dziadka (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.
urodzin oraz 30 r. ślubu Lidii i Waldemara oraz o Boże bł. i opiekę dla synów
17:15 Nabożeństwo Różańcowe
18:00 Za ++ ojca Gintra z ok. urodzin oraz pokr. z obu stron
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Zawsze żyj nadzieją - papież Franciszek

Nie poddawaj się nocy: pamiętaj, że pierwszy wróg, którego masz
ujarzmić znajduje się w tobie, a nie poza tobą. Dlatego też nie rób
miejsca dla myśli gorzkich, ciemnych. Bądź stanowczo przekonany,
że ten świat jest pierwszym cudem, jaki uczynił Bóg i że Bóg złożył
w nasze ręce łaskę nowych cudów. Wiara i nadzieja idą ręka w rękę.
Wierz w istnienie prawd najwznioślejszych i najpiękniejszych. Zaufaj Bogu Stwórcy, w Duchu Świętym, który porusza wszystko ku
dobremu, w objęcia Chrystusa, oczekującego każdego człowieka
u kresu jego istnienia. Świat idzie naprzód dzięki spojrzeniu wielu
ludzi, którzy dokonali wyłomów, którzy zbudowali mosty, marzyli
i wierzyli; nawet gdy słyszeli wokół siebie słowa szyderstwa. Nigdy
nie myśl, że walka prowadzona na ziemi jest całkiem bezużyteczna.
U kresu istnienia czeka nas katastrofa: pulsuje w nas ziarno absolutu.
Bóg nie zawodzi: jeśli umieścił w naszych sercach nadzieję, to nie
chce jej zdusić nieustannymi frustracjami. Wszystko rodzi się, aby
kwitnąć w wiecznej wiośnie. Także Bóg nas uczynił byśmy pomyślnie się rozwijali. Gdziekolwiek byś był, buduj! Jeśli jesteś na ziemi,
wstań! Nigdy nie trwaj w upadku, powstań! Daj sobie pomóc, abyś
stał. Jeśli siedzisz, wyrusz w drogę! Jeśli paraliżuje cię nuda, przepędź ją dobrymi dziełami! Jeśli czujesz się pusty i przybity, poproś
Ducha Świętego, aby ponownie wypełnił twoją nicość. Buduj pokój
pośród ludzi i nie słuchaj głosu tych, którzy szerzą nienawiść
i podziały. Ludzie, niezależnie od tego jak bardzo byli by różni jedni od drugich, zostali stworzeni, aby
żyć razem. Kochaj osoby. Kochaj każdego z osobna. Szanuj drogę każdego, niezależnie od tego czy
byłaby ona prosta czy skomplikowana, ponieważ każdy ma swoją własną historię do opowiedzenia.
Każde rodzące się dziecko jest obietnicą życia, po raz kolejny okazującego się silniejszym od śmierci.
Każda rodząca się miłość, jest energią przemiany, która pragnie szczęścia. A przede wszystkim marz,
nie lękaj się marzyć, marz o świecie, którego jeszcze nie widać, ale na pewno przyjdzie. Ludzie zdolni
do wyobraźni podarowali człowiekowi odkrycia naukowe
i technologiczne. Przemierzyli oceany i przeszli ziemie, na których nikt nie postawił stopy. Ludzie,
którzy podtrzymywali nadzieję to ci sami, którzy pokonali niewolnictwo i przynieśli lepsze warunki
życia na tej ziemi. Poproś Boga o dar odwagi. Pamiętaj, że Jezus dla nas pokonał lęk: nasz najbardziej
podstępny wróg nic nie może uczynić przeciwko wierze. Pamiętaj: nie jesteś od nikogo lepszy. Pamiętaj o tym: nie jesteś lepszy od nikogo. Pielęgnuj ideały. Żyj dla czegoś, co przewyższa człowieka.
A jeśli pewnego dnia te ideały będą od ciebie wymagały zapłacenia słonego rachunku, nigdy nie przestawaj nosić ich w swym sercu. Jeśli popełnisz błąd, podnieś się: nic nie jest bardziej ludzkiego niż
popełnianie błędów. A te błędy nie powinny stawać się dla ciebie więzieniem. Nie bądź więźniem
twoich błędów. Syn Boży przyszedł nie dla zdrowych, ale dla chorych: a zatem przyszedł również dla
ciebie. A jeśli raz jeszcze popełnisz błąd w przyszłości, nie lękaj się, wstań! Czy wiesz dlaczego, - bo
Bóg jest twoim przyjacielem. Odwiedzaj ludzi, którzy zachowali swoje serce, jak dziecko. Ucz się
z zadziwienia, pielęgnuj zdumienie. Kochaj, wierz, marz, trwaj w nadziei.
Sentencja: o. Jan Góra - Tak naprawdę jest jedna pielgrzymka, wędrowanie do Boga.

40/2017

- Papieska Intencja Ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość
przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
- Owocem Jubileuszu Objawień Fatimskich niech będzie ukochanie modlitwy
różańcowej, również przez przynależność do naszej parafialnej rodziny Róż
Różańcowych. Można u p. Marii Kruk zapisywać się (zapraszamy kobiety,
młodzież i mężczyzn).
W sobotę 14.10. wyjazd na Dzień Skupienia Róż Różańcowych na Górę św.
Anny, każdy chętny do wyjazdu, może zapisywać się, w zakrystii. Koszt wyjazdu z środków rodziny Róż Różańcowych.
- Na stronie www. parafii w zakładce Panama 2019 pojawiły się różne misie,
zajączki i pandy odwiedzające różne miejsca. Zapowiadają one ŚDM w Panamie. Jako, że jest zainteresowanie nabyciem takiego zwierzaka, informuję że
można to uczynić wpłacając dobrowolną ofiarę na konto parafii. Pisząc adres do
Kogo ów zwierzak ma trafić. Do nabycia również w kancelarii parafialnej.
Zwierzaki te wykonane zostały ręcznie, na drutach. Jeśli ktoś ma zbędną wełnę
to można przynieść do ks. Piotra.
Można też w dalszym ciągu nabywać książki ks. Piotra: 1. Camino–Różne
Drogi (10 zł) 2. Camino-Nowe Drogi (10 zł.). Również wpłacając na konto oraz
podając swój adres. Numer konta: parafia Kolonowskie, BS - 28 8909 1016
2001 0006 5852 0001 (dopisek zwierzak lub książka 1 lub 2).
Każda złotówka z nabytych zwierzaków i książek zasili fundusz młodzieżowy
„Panama 2019”. Dziękujemy!!
W miesiącu wrześniu naszą stronę www. odwiedzono - 3.100 razy. Dziękujemy! Zapraszamy do lektury gazetki parafialnej oraz odwiedzania strony. Tam
ogłoszenia, aktualności, w galerii zdjęcia (pojawiły się nowe zdjęcia - Fatimainaczej).
- Wyjazd do Pragi: Termin: 09-10.12.2017; Cena: 330 zł. Osoby, które zapisały się na listę wstępną, mogą się już zapisywać. Prośba aby przynieść dane:
imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz serię i numer dowodu lub paszportu.
- Panama 2019 - nowości w zakładce na stronie www. parafii. Zachęcam do
myślenia, liczenia, pomysłów na oszczędzanie, gdyż w połowie listopada
będzie spotkanie tych osób, które poważnie myślą o wyjeździe na ŚDM.
- papież Franciszek: w Miłosierdziu mamy dowód, jak Bóg kocha. On daje
całego siebie, zawsze, za darmo i nie prosząc o nic w zamian. Przychodzi nam
z pomocą, kiedy Go wzywamy. Boimy się bezinteresowności i hojności Boga.
Co jeśli włączy się w nas zuchwałość? Przypomnijmy sobie przypowieść
o siewcy, ile ziaren się marnuje? Bóg nie przestaje siać, bo kocha, a nie kalkuluje.

Dziś kolekta na potrzeby diecezji i seminarium. O 17:15 pierwsze Nabożeństwo Różańcowe. Podczas Nabożeństwa kandydaci do I Komunii otrzymają
różańce. Kandydaci do Bierzmowania przynoszą swoją prośbę. W Zawadzkiem
100 lecie parafii św. Rodziny.
—————–————————–———–——–—–———–—————
W środę o 17:00 Msza św. Szkolna. Nie ma spotkania kandydatów do I komunii św. Po Mszy św. spotkanie kandydatów na ministranta. Od 16:00 do 16:55
okazja do Sakramentu Pokuty.
—————–————————–———–——–—–———–—————
I czwartek o 17:00 Godzina św. i Różaniec
—————–————————–———–——–—–———–—————
I piątek Msze św. o 7:00, 18:00 i 21:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. Przed każdą Mszą św. okazja do spowiedzi św.
Kolejna , trzecia już „Droga + =”. Tym razem 10 kilometrowa, prawie w całości w lesie. Idziemy w absolutnej ciszy, zadaniem jest odmówienie 2 Różańców
i 2 Koronek. Spotykamy się o 21:00 na Mszy św. ZAPRASZAM!
—————–————————–———–——–—–———–—————
I sobota o 17:00 Nabożeństwo Maryjne. O 15:00 Msza św. roczków i chrzcielna.
—————–————————–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. XVII Dzień Papieski pod hasłem
„Idźmy naprzód z nadzieją”. Przed kościołem zbiórka do puszek na fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
—————–————————–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Małgorzata Kaszuba, Lucyna Makusek, Edeltrauda Świerc, Beata Motal. Bóg zapłać!
—————–————————–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, życzliwość, prace, ofiary. Przedstawicielom
grup parafialnych za skorzystanie z zaproszenia i obecność na spotkaniach w
salce i na plebanii. Kandydatom do Bierzmowania i ich rodzicom, za tak liczną
obecność na Nabożeństwie i spotkaniu w ubiegły piątek.
Intencje Mszalne na 2018 rok w kancelarii będzie można zapisywać 09 i 10
października. Jednak można to już od dziś czynić drogą mailową. Pisząc intencję oraz kto zamawia i numer telefonu.
—————–————————–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
—————–————————–———–——–—–———–—————
Do nabycia Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt
—————–————————–———–——–—–———–—————
Nabożeństwa Różańcowe w tym tygodniu: w niedzielę 17:15; czwartek i sobotę o 17:00; poniedziałek, wtorek, środę i piątek 17:30. ZAPRASZAMY !

