od 29.08. do 05.09. 2021 r.
Niedziela 29.08. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Gertrudę Smandzich w 1 r. śmierci, jej męża Pawła i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców Annę i Jana, teściów Mathildę
i Teodora, siostrę, brata, szwagra i pokr.
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka, pradziadka Jana Banach z ok. urodzin, rodziców, siostry,
szwagierkę, braci, szwagrów, bratanka i pokr.
20:30 Powitanie pielgrzymów
Poniedziałek 30.08.
8:00 Za ++ męża Benedykta, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu

Wtorek 31.08.
18:00 Za + Krzysztofa Muc w miesiąc po śmierci
Środa 01.09. św. Bronisławy, dziewicy, wsp.
8:30 Na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w int. Uczniów, wychowawców,
pracowników szkoły i przedszkola
I Czwartek 02.09.
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ Hildegardę Mocny, rodziców, męża Alfreda, córkę Gizelę, brata Georga,
szwagra Gerharda, zięcia Ryszarda, pokr.
I Piątek 03.09.
7:00 W int. cierpiących, chorych, seniorów (j. niemiecki)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ męża i ojca Bogusława Kruk w r. urodzin, jego rodziców, brata, rodziców
Różę i Franciszka, dziadków, krewnych
I Sobota 04.09.
8:00 Za + siostrzenicę Agnieszkę w r. śmierci
15:00 chrzest: Maria Helena Konieczko
18:00 Za ++ rodziców Urszulę i Jerzego, matkę Eugenię ++ z rodziny
Niedziela 05.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie, wst. NSM
w int. rodziny Swoboda
12:00 Za żyjących i ++ z rodzin Gajdecka i Kandora
16:30 Nieszpory
17:00 Za ++ ojca Alfonsa w r. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, mamę Cecylię, córkę Annę, teściów Jadwigę i Pawła, szwagra Henryka, swata Reinholda
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
31 (1441) 29.08.–05.09.2021 r.

Peregrynacja: figury św. Józefa i św. Jakuba. Ze względu na to, iż figura św. Józefa była cały czas w kościele, a św. Jakub dumał sam, figury nawiedzają inne miejsca.
Medzugorie: spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę we wtorek 07.09.
o godzinie 18:45 w salce. Przynosimy brakująca kwotę 200 euro. Są jeszcze 2 wolne miejsca na wyjazd.
Sakrament chrztu: udzielany jest w parafii zamieszkania rodziców dziecka. W naszej parafii udzielany jest w I sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00.
Jest to również Msza św. w rocznicę urodzin i chrztu dziecka. Nauka przed chrztem
odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o 10:00. Obowiązuje nauka
rodziców i chrzestnych. Tylko na nauce są wydawane zaświadczenia dla rodziców
chrzestnych (obojętnie czy będą rodzicami chrzestnymi w naszej parafii czy poza).
Chrzestni mogą uczestniczyć w nauce w parafii swojego zamieszkania, wtedy przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza.
Msza św. szkolna będzie w każdą środę o 17:00. Zapraszamy dzieci przedszkolne
i szkoły podstawowej. WRACAJMY !
Rocznica I Komunii św. w niedzielę 10 października. Msza św. Dożynkowa - Dziękczynna w niedzielę 26 września. Msza św. na Nowym Osiedlu przy krzyżu
w niedzielę 12 września o 15:00.
Spotkania: Ministrantów i kandydatów na ministranta w sobotę 11 września 9:00.
Kandydatów do Bierzmowania (klasa VIII i I średnia) w piątek 10 września 17:00.
Rodziców dzieci I komunijnych w piątek 10 września 18:45. Szafarzy Komunii
św. w sobotę 11 września 19:00. Róż Różańcowych w środę 8 września na Mszy
św. 8:00. Prośba do chętnych, którzy pragną należeć do Rodziny Różańcowej
o zgłoszenie się u ks. Piotra lub p. Marii Kruk. Potrzeba wsparcia modlitewnego
i nowych członków na miejsce tych, którzy odeszli. Spotkania pozostałych grup
parafialnych będą jeśli członkowie grupy wyrażą taką potrzebę.
Skarbonki w okresie ostatnich 2 lat zostało zniszczonych w naszej świątyni 9 skarbonek. Dlatego nie ma sensu instalować nowych. Prośba aby przy zapaleniu świeczek nie składać żadnych ofiar, można to uczynić w inny sposób (np. do koszyczka
w niedzielę).

Opowiadanie
Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana: Mówisz, że jeżeli człowiek,
który przez sto lat czynił wszelkie możliwe zło, poprosi przed samą śmiercią Boga
o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba. Natomiast człowiek, który
popełni tylko jedno wykroczenie, a nie okaże wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony do piekła. Czy to sprawiedliwe ? Czy to znaczy, że sto przestępstw
waży mniej aniżeli jedno ? Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi: Jeżeli
wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma się na
powierzchni? Pójdzie na dno - odpowiedział król. A jeśli wezmę sto wielkich
kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, utrzymają się na
powierzchni, czy pójdą na dno ? Utrzymają się na powierzchni. Czy więc sto
kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego samotnego kamyczka?
Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej: Tak samo, królu,
dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a oprze się na Bogu, nie
zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast człowiek, który popełnił tylko
jeden grzech, a nie odwoła się do Bożego miłosierdzia, będzie potępiony.
Nauczanie papieskie o Eucharystii
Nie idzie tylko o recytację czy śpiew, który, choćby był najdoskonalszy wedle
wymogów sztuki muzycznej i rubryk świętych obrzędów, dociera jedynie do uszu,
ale raczej o wzniesienie myśli i duszy naszej do Boga, abyśmy Mu siebie samych
i prace nasze z Jezusem Chrystusem złączeni, całkowicie oddali. Od tego zależy
w wielkiej mierze skuteczność naszych modlitw.
Na wesoło
Wchodzi kapelan na oddział psychiatryczny: Bracia, nie bójcie się, Bóg mnie tu
posłał. Odzywa się jeden z pacjentów: Wcale nie! Nikogo nie posyłałem!

Pracownik do szefa: Da mi pan jutro wolne? Chyba oszalałeś! Bo jutro przyjeżdża
teściowa i mam jej nosić bagaże. Nie ma mowy! - Wiedziałem, że mogę na pana
liczyć!
Podczas pierwszego widzenia w więzieniu żona mówi do męża: W ciągu tych kilku miesięcy musisz się trochę opalić. Dlaczego? Wszystkim znajomym powiedziałam, że pojechałeś na wyprawę do Afryki.
Motocyklista pędzi ponad 200 km/h. Nagle potrąca małego wróbla. Zawozi go do
domu, daje mu klatkę, jedzenie i picie. Rano ptaszek odzyskuje przytomność.
Rozgląda się dookoła i widzi kraty, wodę i jedzenie. Rety chyba zabiłem motocyklistę
Sentencja: Matt Haig - Kiedy czujesz, że nie masz czasu na odpoczynek, pamiętaj, że to ten moment, kiedy musisz znaleźć czas na odpoczynek.

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa
po południu, wieczorem powitanie pielgrzymów. Kolekta na cele parafii.
—————————–———–————–——–——————————
We wtorek od 16:30 okazja do Sakramentu Pokuty przed rozpoczynającym się
nowym rokiem szkolnym
—————————–———–————–——–——————————
W środę Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego o 8:30.
—————————–———–————–——–——————————
I czwartek Godzina św. o 17:00.
—————————–———–————–——–——————————
I piątek Msza św. o 7:00 w języku niemieckim, po wystawienie Najśw. Sakramentu i o 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach.
—————————–———–————–——–——————————
I sobota o 17:00 Nabożeństwo Maryjne.
—————————–———–————–——–——————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele diecezji i seminarium.
—————————–———–————–——–——————————
Sprzątanie kościoła: wiem, że są różne propozycje, uwagi ale wracamy do tradycyjnego naszego sprzątania, które dla danej rodziny nie jest za częste. Będziemy
prosili 4 osoby do sprzątania dwa razy w tygodniu kościoła oraz jeden raz salek
i ubikacji. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Tulipanowej: Agnieszka Ochlust,
Ewa Anioł, Justyna Rolik, Anna Tymich.
—————————–———–————–——–——————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do nieba, książki „Camino”.
—————————–———–————–——–——————————
Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary.
—————————–———–————–——–——————————
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
05.09. Róża 8 p. Brygida Mrocheń
12.09. Róża 9 p. Maria Kruk
19.09. Róża10 p. Brygida Lepka
26.09. Róża11 p. Krystyna Swoboda
—————————–———–————–——–——————————
Intencja papieska: Aby wszyscy wybierali prosty i zrównoważony ekologicznie
styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w to mądrze angażują.
Nasze Intencje: Za młode pokolenie o życie według ludzkich i Bożych. Za Rodziny naszej parafii, aby były Bogiem silne, żyły życiem Kościoła i parafii.
—————————–———–————–——–——————————
Bóg zapłać za pamięć, modlitwę, życzenia i kwiaty z okazji 10 rocznicy mego
pobytu w parafii NSM. Za bardzo nie ma co wiele mówić, gdyż dotychczas
w żadnej parafii tak długo nie byłem. Dziękuję za każdy gest dobroci, uśmiech,
słowo, życzliwość, pomoc. Za Obecność i Spotkania - ks. Piotr.

