Porządek Nabożeństw
od 02.09. do 09.09.2018 r.
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 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę, łaski i zdrowie z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
20:30 Powitanie pielgrzymów
Poniedziałek 03.09.
8:30 Z podziękowaniem za czas wakacji z prośbą o światło Ducha św. Boże bł. Na cały rok szkolny dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszych szkół
Wtorek 04.09.
7:00 Za ++ ojca Alfonsa Niwergol w r. śmierci, matkę Cecylię, córkę Annę Naumann, teściów Jadwigę i Pawła
Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr.
Środa 05.09. św. Matki Teresy z Kalkuty wsp.
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Krystyny i Rajmunda Swoboda z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinie
I Czwartek 06.09.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię i ++ z rodziny
I Piątek 07.09.
7:00 W intencjach starszych, samotnych, chorych (j. niemiecki)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst. MBNP o opiekę, łaski i zdrowie dla Anny i Michała oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla Mariusza i Kevina
Sobota 08.09. Narodzenie NMP, święto
8:00 Za wst. NMP w int. członków Róż Różańcowych i ich rodzin oraz za zmarłych
14:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę, łaski i zdrowie
dla Edwarda Konieczko z ok. 60 r. urodzin, Piotra Pytal z ok. 30 r. urodzin
15:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst MBNP o opiekę, łaski i zdrowie
dla Huberta i Hildegardy Kozubek z ok. 50 r. ślubu, oraz 75 r. urodzin Huberta, o Boże bł. w rodzinach
córek
16:00 Do Bożej Opatrzności za wst NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. dla firmy KOLB, opiekę
i zdrowie dla pracowników i ich rodzin oraz radość wieczną dla zmarłych pracowników
————–———–——–—–———–—————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ syna i ojca Andrzeja w r. śmierci, męża Marcina, rodziców Annę i Jana, brata Huberta, wnuka Mateusza i dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela 09.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Opatrzności za wst NSM o opiekę, łaski i zdrowie
w int rodziny Sosgórnik oraz za ++ z tej rodziny (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Dożynki - W intencji parafian
17:15 Nabożeństwo o pokój
18:00 Za ++ męża i ojca Marcina w 13 r. śmierci, rodziców, teściów, 2 braci i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Pomoc dla Aleppo
Od wielu lat słyszymy informacje o wojnie w Syrii.
Oswoiliśmy się, przechodzimy obok, jeśli nie obojętnie, to z małym zainteresowaniem. Traktujemy takie
informacje jak wiele innych. W potoku słów płynących z mediów one toną. W rodzinach, gronie bliskich
prowadzimy rozmowy o migrantach. Mamy „swoje
zdanie” czy przyjmować, czy też nie. To zdanie często
traktujemy jak „świętą rację” i jeśli ktoś ma odmienny
pogląd, to potrafimy go obrazić, wykpić, wyśmiać,
wywołać „wojnę” i pokłócić się. A to zdanie, obojętnie
jakie jest, wiele nie zmienia. Żadnemu człowiekowi
nie pomorze ani nie zaszkodzi. Ot może jedynie temu
kto to zdanie wypowiada pomaga to, że zagłusza swoje sumienie, że niby coś robi, ma
poczucie ważności, że ma zdanie, jedynie słuszne. UWAGA! Mamy okazję „coś”, a nawet
dużo zrobić. Mamy okazję dołożyć swoją cegiełkę w pokój i dobro dla Syrii. Mamy okazję
pomóc konkretnym ludziom czynem a nie bez sensownym „swoim zdaniem”. W przyszłym
tygodniu 9 września na Mszach św. w niedzielę będziemy gościć w naszej parafii siostrę
Brygidę.
Siostra, pochodzi z Łagiewnik Małych, jest franciszkanką misjonarką Maryi. Żyje i pracuje
w Aleppo od trzech lat. Na Bliskim Wschodzie jest już od 30 lat, z czego 23 lata spędziła
w Syrii. W Aleppo zajmuje się wieloma sprawami. Dzięki znajomości kilku języków przede wszystkim pomaga w prowadzeniu korespondencji dotyczącej projektów, jakie realizuje
z partnerami zagranicznymi rzymskokatolicka parafia św. Franciszka w Aleppo. Obecnie
mocno zaangażowała się w prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych. Po wojnie, która w Aleppo już się zasadniczo kończy, choć na przedmieściach trwają
jeszcze utarczki między rebeliantami a siłami rządowymi, ludzie cierpią nie tylko z powodu
skrajnego ubóstwa, braku domów, pracy itp., ale również z powodu nadwyrężonej przez
sześć lat wojny psychiki. Siostra prowadzi zajęcia w nowo tworzonym ośrodku wsparcia
dla dzieci i młodzieży. Nasza pomoc, wsparcie, które możemy ofiarować, to ofiary właśnie
na rozbudowę i działalność tego ośrodka w Aleppo.
Na Mszach w niedzielę o 7:30, 10:00 i 18:00 będzie kolekta zbierana na ten cel. Podczas
każdej Mszy siostra da świadectwo życia w Syrii. Na Nabożeństwie o 17:15 będziemy
modlili się o pokój dla Syrii i świata całego. A chętnych do rozmowy przy kawie i pytań do
siostry zapraszam na plebanię o godzinie 16:00.
Ofiarę można też składać, robiąc wpłatę na konto naszej parafii do dnia 17 września, wtedy
zostanie przekazana wpłacona kwota siostrze: parafia Kolonowskie: BS -28 8909 1016
2001 0006 5852 0001 - z dopiskiem Aleppo
Sentencja: św. Augustyn - Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach, oto jest cel
walki z samym sobą
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Rok Szkolny - życzenia:
Niech będzie dla pracowników, nauczycieli, wychowawców, uczniów,
czasem dobrze wykorzystanym, ubogacającym
ciało i ducha. Bezpiecznym i Błogosławionym.
Dużo cierpliwości i zapału. Każdy dzień niech przynosi radość.
Zaangażowania w świat rzeczywisty, realny.
Pamiętajmy jako uczniowie i rodzice, że rok szkolny to nie tylko wiedza
i rozum. Ale to rozwój całego człowieka. Więc również emocji i ducha.
Zadbajmy o to. Kontrolujmy i rozmawiajmy z emocjami. Ubogacajmy
ducha. A ubogacamy go pamiętając o Mszy św. w niedzielę. Mszy św.
Szkolnej, dla dzieci w środę, dla młodzieży w piątki (wcześniej ogłoszona). Sakrament pokuty niech będzie regularny. Jak najobficiej korzystajmy z katechezy. Aktywnie włączajmy się w dodatkowe spotkania i nabożeństwa przy parafii.
Pielgrzymki:
- Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf - Zlaty Hory odbędzie się
w sobotę 15 września.
- W sobotę 29.09. pielgrzymka do Kalisza i Lichenia. Do 11.09. proszę
wpłacić 56 zł. w zakrystii lub kancelarii. Wpłata jest potwierdzeniem wyjazdu.
- „Droga 12 km. 3+3” w piątek 05.10 o 21:00
- Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Termin od 09 do 15 czerwca 2019 r.
Noclegi 4 w Betlejem, 2 w Nazaret, w hotelach 3 gwiazdkowych. Koszt
1.870 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 proszę aby do 03.10.2018 r. u ks.
Piotra wpłacić 400 zł. zaliczki i podać swoje dane.
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Moc Odkupienia trwa i rozwija się w dziejach człowieka i świata jakby
w dwoistym „rytmie”, którego źródło znajduje się w Ojcu Przedwiecznym. Jest to z jednej strony rytm posłannictwa Syna, który przyszedł na
świat, rodząc się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego; z drugiej
strony jest to również rytm posłannictwa Ducha Świętego, który definitywnie został objawiony przez Chrystusa. Za sprawą „odejścia” Syna
przyszedł Duch Święty i stale przychodzi jako Pocieszyciel i Duch Prawdy. W obrębie zaś Jego posłannictwa, niejako wewnątrz tej niewidzialnej
obecności Ducha, Syn, który „odszedł” w tajemnicy paschalnej, przychodzi i jest stale obecny w tajemnicy Kościoła”.
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