od 28.08. do 04.09.
Niedziela 28.08. XXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie, łaski dla
Krzysztofa i Krystyny z ok. 15 r. ślubu, w int. Oliwiera w10 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej
rodzinie
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. Maryi o opiekę, zdrowie, łaski dla
Urszuli Kaluza z ok. 70 r. urodzin
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinach Grabowski i Dyla Chrzest: Sonia Maja Grabowska, Marie Christine Dyla
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze do Jezusa Miłosiernego za wst NSM o opiekę, zdrowie
dla Róży Rulof z ok. 75 r. urodzin, oraz o Boże bł. w rodzinach córek
17:00 Za ++ kapłanów
Poniedziałek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, wsp.
8:00 Za + syna Patryka w 30 r. urodzin
Wtorek 30.08.
18:00 Za ++ żonę i matkę Urszulę w r. śmierci, rodziców, teściów, brata, siostrę, szwagra, pokr.
Środa 31.08.
17:00 Za + matkę Helenę Żak
I Czwartek 01.09.
8:30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
17:00 Godzina św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 ……………………………...
I Piątek 02.09.
7:00 W intencji chorych, seniorów, samotnych
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + siostrzenicę Agnieszkę w r. śmierci
19:00 …………………………….
I Sobota 03.09.
8:00 Przeproszenie i wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP opiekę, zdrowie, łaski dla
Eweliny i Grzegorza Mańczyk z ok. 25 r. ślubu o Boże bł. w całej rodzinie
15:00 chrzest: Michalina Helena Jeziorska, Laura Anna Bednorz
17:00 Różaniec i Nabożeństwo
18:00 Za ++ brata Eryka w r. śmierci, Annę i Gintra, Klarę i Hermana, pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu
Niedziela 04.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża i ojca Bogusława w r. urodzin, jego rodziców, brata, rodziców Różę i Franciszka, bratową, szwagierkę, szwagra, krewnych
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie Renaty i Mariana
16:30 Nieszpory
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MB Uzdrowienia Chorych o opiekę,
zdrowie, siły, łaski dla Marii Bednorz z ok. 90 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinach dzieci
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Refleksja
Słowa: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym
świecie” są nie tylko wyznaniem chrześcijańskiej wiary, lecz wyrażają
przeczucie drzemiące w ludziach innych religii, a nawet w niewierzących.
„Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką...” – czytamy. I dalej:
„...Król świata wskrzesi nas i ożywi do życia wiecznego”. To już więcej niż
przeczucie. Za przeczucia nie płaci się życiem. Oni zapłacili, i to bez żalu,
bo to była pewność wiary. Opisane wydarzenia miały miejsce niespełna 200
lat przed Chrystusem. Słowa zmartwychwstać, wskrzesić wtedy były niejako puste – przecież nikt dotąd nie zmartwychwstał. Słowa te były zapowiedzią i oczekiwaniem. A jednak równocześnie były pewnością. Choć nie dla
wszystkich. „Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie
ma zmartwychwstania”. Opowiedzieli Mu przedziwną historyjkę, która
miała dowodzić, iż „zmartwychwstać” nie znaczy nic. Dlaczego przyszli
z tym do Jezusa? Wiedzieli, że dla Niego pewność życia i zmartwychwstania jest sprawą fundamentalną. On szedł ku Jerozolimie, gdzie śmierć miała
stać się życiem. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” – odpowiada
Jezus ludziom nie przeczuwającym wiecznego życia. Nie przekonał ich, bo
to właśnie oni nie przejęli się wieścią o zniknięciu Ukrzyżowanego z grobu
i rozpuścili wieść o wykradzeniu ciała przez uczniów. Ale dla uczniów
wszystko było przejrzyste: On żyje! „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych.” Pewność doświadczenia – dla tych, którzy Go spotkali. Pewność
wiary – dla nas. Pewność granicząca z niepewnością... Idziemy więc na
cmentarz z jakimś lękiem. Czego się boimy? Życia się boimy. Wielkiej odpowiedzialności za nie. Wieczności, która utrwali dobro, ale i zło naszych
czynów. Własnej niepewności się boimy. Własnej niewiary wreszcie.
Powiada przecież Apostoł: „Nie wszyscy mają wiarę”.

Sentencja: Tacyt - Żądza władzy jest gwałtowniejsza od innych namiętności.
Dziś łączymy się modlitewnie, duchowo z pielgrzymami wracającymi
z Góry św. Anny. Niech taką szczególną porą Naszej obecności
przy Was a Was przy Nas będzie
godzina 15:00 i odmówiona Koronka oraz 10 Różańca

Zapraszamy do salki katechetycznej do „Kina pod balonami” w czwartek 01.09. na
filmy dla różnych grup wiekowych:
* 18:30, dzieci - bajka „Vivo”
* 20:30, młodzież młodsza - film „Ruby na ratunek”
* 22:15, młodzież starsza i dorośli - film „Najlepszy”
Wyjazd do Zakopanego w dniach 7-9 października. W piątek o 5:00 wyjazd z parkingu, powrót w niedzielę wieczór. W programie Modlitwy, Msze, konferencje, wyjścia
na szlak, gry, zabawa taneczna. Koszt 310 zł. (Ministranci i Marianki 200 zł.) Opłacone są: 2 noclegi, 3 śniadania, ubezpieczenie, wstępy, poczęstunki. Jest lista wstępna
i osoby z tej listy do 04.09 proszę o wpłatę 320 zł. (brak wpłaty oznacza rezygnację
z wyjazdu).
Fundamentem życia parafii jest Sprawowana każdego dnia Eucharystia. Dziękujemy
sobie wzajemnie za Obecność na Mszach niedzielnych i tygodniowych. TRWAJCIE
… pomimo…. Dziękuję za zamawiane Intencje Mszalne za żyjących i zmarłych.
Poprzez potrzebę modlitwy dajecie świadectwo życia z Bogiem i w Kościele. Można
zamawiać Intencje jeszcze na bieżący rok a w październiku ogłoszę kiedy będzie można zamawiać Intencje na 2023 rok.
Ważnym elementem życia parafii są grupy parafialne. Przez pandemię trochę działania
niektórych z nich zostały ograniczone. Ale dziś wsparciem dla księdza i znakiem zaangażowania w sprawy Kościoła i parafii jest Obecność w grupach. Dla osób które są
przy Kościele, proszę, aby trwały. To nie jest czas rezygnowania, ale obecności i zaangażowania. Plan Spotkań w nadchodzącym tygodniu:
*Ministranci i kandydaci - sobota 03.09. godz. 10:00. Bardzo proszę o przybycie
wszystkich ministrantów (również tych, którzy chcą zakończyć służbę przy ołtarzu,
ewentualnie proszę o informację). Bardzo proszę o przybycie tych, którzy chcą zostać
nowymi ministrantami (rodzice zachęcajcie a nie brońcie).
* Młodzi - piątek 02.09. Msza o 19:00. Na Mszę zapraszam młodych z szkół średnich,
i pracujących. Po Mszy zapraszam na Spotkanie na plebanii wszystkich, którzy bardziej chcą się zaangażować jako młodzi przy parafii (może będziemy myśleć o ŚDM
w Portugalii w 2023 roku).
* Bractwo św. Józefa i Opiekunki Dziecięctwa Bożego - piątek 02.09. podczas Mszy
o 18:00, skieruję słowo. Zachęcam nowe osoby do włączenia się w te Grupy (po Mszy
będzie taka możliwość).
* Modlitewna (tych, którzy angażują się wprowadzenie Godzinek, Koronki, oraz modlitwy w I soboty miesiąca) - sobota 03.09. podczas Mszy o 8:00 skieruję słowo.
Msza św. Szkolna będzie w środy o 17;00. Zachęcam, Zapraszam do udziału wszystkich, a szczególnie uczniów szkoły podstawowej klasy 1 do 7 oraz przedszkolaków.
Informuję, że od 8 lat gazetkę redaguję i piszę, każdego tygodnia, sam tzn. ks. Piotr.
Dlatego wszelkie, pomyłki i błędy są moją i wyłącznie moją winą (nigdy nie zamierzoną). Przepraszam !

Dziś kolekta na cele parafii. Nie będzie Nabożeństwa, powitanie pielgrzymów ok.
21:00. Odpust w parafii Kielcza.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
I czwartek, 8:30 Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny. 17:00 Godzina św. 18:00
Msza św.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
I piątek, Msze św. 7:00 (w języku niemieckim) i wystawienie Najśw. Sakramentu, 18:00
i 19:00. Odwiedziny chorych w domach z Komunią św. od 8:00.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
I sobota, Msza św. wynagradzająca 8:00, Różaniec i Nabożeństwo 17:00. Msza św.
chrzcielna 15:00.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na cele seminarium i diecezji.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Kancelaria czynna w ciągu tygodnia po Mszach św. Do nabycia Gość Niedzielny.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Okazja do Spowiedzi, szczególnie przed nowym rokiem szkolnym, przed każdą Mszą
św. oraz w środę w godzinach 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:00.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy Nowej:
Renata Knapik, Brygida Gawlik, Małgorzata Piątek, Edeltrauda Koloch
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace.
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Zapowiedzi przedślubne: 2. Sonia Springer Staniszcze Małe i Mateusz Czupała
Kolonowskie
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
We wrześniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
04.09. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann
11.09. Róża 6 p. Maria Baron
18.09. Róża 7 p. Maria Drzyzga
25.09. Róża 8 p. Brygida Mrocheń
——–—–—–———————–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za tak liczny i piękny Wasz udział w Spotkaniu w ubiegłą niedzielę organizowanym przez Grupę Marianek. Wszystkim za zaangażowanie i wsparcie finansowe na
działalność Marianek.
Dziękuje za miłe po ukazaniu się w ubiegłej gazetce zestawienia po 11 latach, i przypominanie, o tym co nie zostało ujęte.
Bóg zapłać za wykonane prace w ubiegłym tygodniu: przycięcie drzew, naprawę hydroforu na plebanii, kanalizacji w klasztorze, wyczyszczenie wszystkich rynien, wymianę
żarówek oświetlenia kościoła, prace porządkowe.
W dniu 19.11. planowany jest Bal plebanijno –salkowy, szczegóły wkrótce, biletów
jeszcze nie rozprowadzamy.

