Porządek Nabożeństw
od 26.08. do 02.09.2018 r.
Niedziela 26.08. NMP Częstochowskiej
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Różę w r. urodzin, ojca Franciszka, teściów Urszulę i Jerzego oraz pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagra i pokr.
17:15 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Kacpra z synem Piotrem, Waleskę i Franciszka z synem Reinholdem
oraz pokr.
Poniedziałek 27.08. św. Moniki, wsp.
8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę,
łaski i zdrowie dla Zbigniewa i Heleny
Wtorek 28.08. św. Augustyna, biskupa i doktora, wsp.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Młynek w 2 r. śmierci, z ok. jego urodzin, ++ jego rodziców,
rodzeństwo i ++ z rodziny
Środa 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
18:00 1. Za ++ ojca Józefa, brata Zygfryda, teściów Marię i Franciszka, szwagierkę Jadwigę, szwagrów Henryka, Zygfryda i Stefana, Józefa, kuzynów Henryka, i Piotra, ++ dusze z pokr.
2. Za ++ syna Patryka w r. urodzin, ojca Herberta, teściową Janinę, chrzestną Jadwigę, szwagra
Krystiana, kuzyna Józefa, dziadków i pokr.
Czwartek 30.08.
12:30 Msza i ślub Roksana Palus i Patryk Piontek
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za + żonę Edeltraudę w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu
Piątek 31.08.
6:30 Różaniec za młode pokolenie
7:00 W intencjach pielgrzymów

Sobota 01.09. św. Bronisławy, wsp.
8:00 Za wst. MB Uzdrowienia chorych o siły i zdrowie dla matki i żony Elżbiety
14:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę,
łaski i zdrowie dla Józefa Leja z ok. 60 r. urodzin
15:00 chrzest: Wiktor Andrzej Czupała, Albert Adrian Czupalla
————–———–——–—–———–—————
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + brata Eryka w 1 r. śmierci, ++ rodziców i pokr.
Niedziela 02.09. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę,
łaski i zdrowie dla Waltra Bok z ok. 60 r. urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę,
łaski i zdrowie dla Hildegardy i Gerharda z ok. 55 r. ślubu oraz o Boże bł. dla dzieci z rodzinami
18:00 ……………………………….
20:30 Powitanie pielgrzymów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Zaproszenie do pielgrzymowania

- Od 31 sierpnia do 02 września tradycyjna pielgrzymka na Górę św. Anny. W piątek Msza
o 7:00 i wyruszamy. Po dojściu możliwość
powrotu busem do domu lub nocleg w Domu
pielgrzyma. Prośba, aby ks. Piotra poinformować
ustnie, kto idzie, kto wraca, kto nocuje. W sobotę
Msza św. w kaplicy Domu Pielgrzyma o godz.
9:30. następnie Droga Krzyżowa, po południu
Obchody Kalwaryjskie. W sobotę jest organizowany wyjazd autokarem. Zapisy do piątku, do
wyjazdu autokarem w zakrystii. Wyjazd autokaru z parkingu o godzinie 8:00.
W niedzielę po Mszy św. na Górze św. Anny powrót pieszy pielgrzymów. Powitanie u Nas ok. godz. 20:30.
- W sobotę 29.09. pielgrzymka do Kalisza (św. Józef) i Lichenia (Matka Boża). Do
11.09. prośba o wpłatę 56 zł. w zakrystii. Wpłata jest potwierdzeniem wyjazdu.
- Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin od 09 do 15 czerwca 2019 r. (wylot 5:35
z Wrocławia, przylot 21:00 do Wrocławia). Noclegi 4 w Betlejem, 2 w Nazaret,
w hotelach 3 gwiazdkowych. Koszt 1.900 zł. i 460 dolarów. Pobyt w najważniejszych miejscach Ziemi św. (szczegółowy plan do pobrania u ks. Piotra). Potrzebny
jest ważny paszport. Jeśli ktoś wyraża chęć wyjazdu to prośba aby do 03.10.2018 r.
u ks. Piotra wpłacić 400 zł. zaliczki i podać swoje dane.
Plany w parafii:
- parafialne Dożynki w niedzielę 09.09. o godz. 10:00
Zapraszam na spotkania:
- kandydaci do Bierzmowania (3 gimnazjum) oraz ich rodzice we wtorek 11.09.
o godz. 18:45
- nadzwyczajni szafarze Komunii św. w sobotę 15.09. o godz. 19:00
- zespół Caritas we wtorek 18.09. o godz. 18:45
- PRD w czwartek 20.09. o godz. 19:00
- orkiestra we wtorek 25.09. o godz. 19:00
- chór w czwartek 27.09. o godz. 19:00
- „Droga 12 km. 3+3” w piątek 05.10 o godz. 21:00
Sentencja: przysłowie polskie - Gdzie nie ma zgody, tam zawsze ciasno.
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Papieska Intencja
Aby młodzież w krajach misyjnych, miała dostęp do edukacji i pracy
we własnej ojczyźnie.
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie
różańcowej
02.09. Róża 5 p. Elfryda Fleger
09.09. Róża 6 p. Maria Baron
16.09. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
23.09. Róża 8 p. Gizela Zajonc
30.09. Róża 9 p. Maria Kruk
Na wesoło
Napis na nagrobku pewnego kapłana: „Starego proboszcza Sedulima
tutaj pochowali, niech śpi w pokoju tak jak jego słuchacze spokojnie
spali”.

Zabrał chłopak dziewczynę do drogiej restauracji. Siadają przy stoliku. Kelner podaje im menu. Chłopak patrzy na kosmiczne ceny, jednak nie traci zimnej krwi i pyta dziewczynę: To na co masz ochotę,
mój ty słodki grubasku?
Opowiadanie
Pewnego dnia święty Franciszek wychodząc z klasztoru napotkał brata Jałowca. Był on bardzo prostym, dobrym człowiekiem i święty
Franciszek niezmiernie go kochał. Napotkawszy go, powiedział: Bracie Jałowcu, pójdź ze mną, będziemy głosić kazania – poprosił. Ojcze
mój – odpowiedział brat – wiesz przecież, że jestem za mało
wy-kształcony. Czy mogę więc przemawiać do ludzi? Święty Franciszek nalegał jednak i brat Jałowiec wreszcie się zgodził. Wędrowali
przez całe miasto, modląc się w ciszy za wszystkich tych, którzy
pracowali w warsztatach i ogrodach. Uśmiechali się do dzieci, szczególnie tych bardzo biednych. Zamienili kilka słów z najstarszymi. Dotykali chorych. Pomogli pewnej kobiecie dźwigać ciężki dzban
z wodą. Kiedy przemierzyli już kilkakrotnie cale miasto, święty Franciszek po-wiedział: Bracie Jałowcu, czas byśmy powrócili do klasztoru. A nasze kazanie? Wygłosiliśmy je już... Wygłosiliśmy – odpowiedział z uśmiechem Święty.
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