od 25.09. do 02.10.
Niedziela 25.09. XXVI zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ Marię Banach - zam. od sąsiadów z ul. Haraszowskie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP, o dary Ducha św. opiekę,
zdrowie, łaski dla Marii i Henryka Schatonn z ok. 50 r. ślubu o Boże bł. rodzinach dzieci
16:30 Nieszpory
17:00 O radość wieczną dla ++ ojca Franciszka w 100 r. urodzin, matki Gertrudy, teściów i pokr.

Poniedziałek 26.09.
7:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinach Podolańczuk, Celleri
Wtorek 27.09. św. Wincentego a Paulo, wsp.
18:00 Za + Bernarda Maks w miesiąc po śmierci
Środa 28.09. św. Wacława, męczennika, wsp.
17:00 Za ++ rodziców z ok. urodzin i Hildegardy , teściów Jana i Gertrudę, pokr. Obst, Szydłowski,
Szaton
Czwartek 29.09. św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Józefa, teściów Hildegardę i Józefa, dziadków i pokr.
Piątek 30.09. św. Hieronima, prezbitera, doktora, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Martę i Emanuela, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, ich syna Jerzego, rodziców Gertrudę i Waltra, siostry Gizelę i Klarę, szwagra Rudolfa, siostrzeńca Ryszarda, siostrzenicę
Dorotę jej męża, kuzyna Wiktora i pokr.
I Sobota 01.10. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wsp.
8:00 1. W intencji przeproszenia i wynagrodzenia za grzechy bluźnierstwa świata całego, parafii i każdego z Nas
2. Za ++ rodziców Edeltraudę i Bernarda, ojca Gerharda, pokr. Kaczmarczyk, Ozimek, Wąsik
12:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski dla
Elfrydy Lewandowskiej z ok. 90 r. urodzin, za ++ rodziców Annę i Józefa Ozimek, Stanisława
i Stanisławę Lewandowskich i pokr.
15:00 W int. rocznego dziecka Paweł Jan Czupała
17:00 Różaniec i Nabożeństwo
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla
Teresy i Franciszka, o Boże bł. w rodzinie
Niedziela 02.10. XXVII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Jadwigę Bonk z ok. urodzin, ojca Jerzego, rodziców Martę i Izydora Drzymała, teściów Balbinę i Franciszka Bonk, ++ z rodzin Bonk, Drzymała i pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanej NMP
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski dla
Urszuli Zuber z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. w całej rodzinie
2. Za ++ rodziców Łucję i Klausa Gepert z ok. ich urodzin
16:30 Różaniec
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Eryka, syna Pawła, rodziców, teściów, zięcia Waldemara i pokr. z obu
stron
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
35 (1493) 25.09.–02.10.2022 r.

Rozpoczyna się miesiąc październik Miesiąc Różańcowy. Zapraszam bardzo
ciepło do udziału w Nabożeństwach oraz
do odmawiania tej modlitwy w domach.
Różaniec będzie odmawiany w kościele
w niedzielę o 16:30; w poniedziałek wtorek, czwartek, piątek, sobotę o 17:30;
w środę 1 dziesiątka po Mszy św. szkolnej, a cały Różaniec o 19:30, zakończony
Apelem.
Refleksja
Modlitwa dnia XXVI Niedzieli Zwykłej
zawiera bardzo istotne dla nas pouczenie,
że Bóg przez przebaczenie i litość najpełniej okazuje nam swoją wszechmoc.
Wymowna jest też prośba Kościoła, w tej modlitwie zawarta: „udzielaj nam
nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się
uczestnikami szczęścia wiecznego”. W antyfonie na wejście rozlega się zaś
wołanie: „postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego”. Cóż to
oznacza? Najpierw, że przemożne wsparcie dla nas niesie ze sobą Boże
przebaczenie, Jego łaskawe pochylenie się nad nami. Bez Bożej łaski, owego głębokiego pochylenia się Boga nad naszą ludzką biedą i słabością nie
jesteśmy w stanie stać się uczestnikami obiecanego nam nieba. Bożego
miłosierdzia trzeba nam pragnąć, o nie prosić i Jemu się poddawać. Z Bożego pouczenia zawartego w Księdze Amosa wynika jednak, że wielką
zuchwałością byłoby wyłącznie zdawać się na Boże miłosierdzie, bez jakiegokolwiek wysiłku pracy nad sobą z naszej strony. Bóg wyraźnie wyrzuca
synom Narodu Wybranego, że „nic się nie martwią upadkiem domu Józefa”. Trzeba więc kontrolować stan swego duchowego rozwoju, o własny
duchowy rozwój zabiegać. Przedziwne zaś jest to, że nawet widząc upadek
Narodu, doświadczając duchowej ruiny człowieka, Bóg nas nie zostawia.
Okazuje swą łaskę, pochyla się nad nami, przeprowadza przez pustynię, czy
inne trudne doświadczenia z myślą o naszym dobru, o odnowieniu i ukształtowaniu w nas nowego człowieka, nowej jakości życia.

Ma tego świadomość Psalmista. Zachęcając nas do uwielbiania Pana: „Chwal,
duszo moja, Pana, Stwórcę swego” odsłania nam różne formy Bożej łaskawości; że Bóg chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych,
przywraca wzrok ociemniałym, dźwiga poniżonych, strzeże przybyszów, kocha
sprawiedliwych. On równocześnie „występnych kieruje na bezdroża”. I w ten
sposób również okazuje łaskę pochyla się nad człowiekiem, by przejrzał i się
nawrócił. Można więc powiedzieć, że ma łaskę dla występnych - łaska to trudna, ale kieruje ku przemianie. W takiej perspektywie trudno się dziwić, że św.
Paweł Tymoteuszowi jednoznacznie radzi: „podążaj za sprawiedliwością,
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością”. Ponadto Apostoł podpowiada
swemu uczniowi i nam: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę” – bo to warunek, więcej – forma przyjęcia wszelkiej łaski; także dostąpienia łaski ostatecznej, to jest życia wiecznego, do którego jesteśmy powołani. Tak więc poddanie
się Bożemu miłosierdziu, jeśli ma skutecznie owocować, jeśli nie ma być
zuchwałością, domaga się od nas udziału w dobrych zawodach, walki o wiarę
i dobro w naszym życiu. Zasadniczy motyw – odpowiedź na pytanie po co?
I dlaczego? – wskazuje dzisiejsza Ewangelia, w przypowieści o losie po śmierci
bogatego człowieka i Łazarza. Chodzi o to, by kiedyś znaleźć się na łonie Abrahama i doznać pociechy. Trzeba walczyć o to, co Boże w naszym życiu, bo niestety bardzo realne jest niebezpieczeństwo cierpienia mąk w Otchłani. Przyjęcie
w wierze Jezusa jest podstawą przyszłego szczęścia. Na kanwie słów Abrahama
do Łazarza można powiedzieć: Jeśli dziś, za życia na ziemi, nie usłuchamy
Jezusa żyjąc Jego Ewangelią, któż będzie nam w stanie kiedyś pomóc?
Sentencje: bł. Carlo Acutis:
- Panie, uczyń mnie świętym w taki sposób w jaki chcesz.
- Dlaczego ludzie tak bardzo dbają o piękno swego ciała, natomiast nie dbają
o swojej duszy ?
- Różaniec jest najkrótszą drabiną aby wejść do nieba.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych:
- Ławka ŚDM 19.11
- Spotkanie młodych w duchu Taize Rostock 28.12 -1.01.2023
- Ekumeniczna Modlitwa Młodych 22.01
- Ładowarka 31.03 - 2.04
- Wielkanocne Spotkanie Młodych 29.04
Parafialne Duszpasterstwo Młodych:
Zachęcam młody człowieku do powstania z kanapy, zrób dla siebie dobrze,
ubierz buty, weź różaniec i przyjdź w październiku do kościoła na Nabożeństwo Różańcowe. Wspólnota jest ważna. Będę się cieszył i inni też jeśli z Tobą
będę mógł odmówić Różaniec.
Piątek 14.10. o godzinie 18:45 Różaniec, po Spotkanie na plebanii

Dziś kolekta na cele parafii. Nieszpory o 16:30.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
We wtorek w parafii NSPJ w Zawadzkiem o 18:00 spotkanie Bractwa św. Józefa.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 16:00 w salce spotkanie dzieci kandydatów do
I Komunii św.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
W czwartek o 18:45 wyjazd na Apel Jasnogórski (jest komplet). O 17:00 w salce
spotkanie kandydatów do bierzmowanie (klasa VIII)
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
W piątek o 18:45 na plebanii spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas (zapraszam
dotychczasowych członków, ale też gorąco nowe osoby, które pragną włączyć się
w dzieło charytatywne Kościoła).
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
I sobota miesiąca. O 8:00 Msza św. w intencji wynagradzającej. O 15:00 Msza
chrzcielna i roczków. O 17:00 pierwszy Różaniec (jak w każdą I sobotę wynagradzający) i Nabożeństwo.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
W przyszłą niedzielę kolekta na cele seminarium i diecezji. O 16:30 Nabożeństwo
Różańcowe, o 16:15 poświęcenie Różańców dla dzieci I komunijnych oraz wszystkich innych.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
Do nabycia Gość Niedzielny.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W nadchodzącym tygodniu o sprzątanie kościoła i salek, prosimy panie z ulicy
Kościuszki: Kornelia Brandt, Katarzyna Richter, Katarzyna Muc, Patrycja Bednorz.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
Bóg zapłać za ofiary, modlitwy, wykonane prace.
Dziękuję za obecność na Spotkaniach naszych Grup parafialnych. Dziękuję rodziców kandydatów do I Komunii św. i Bierzmowania za obecność na spotkaniach
i życzliwą odpowiedź na moje zaproszenie.
14 Marianek uczestniczy od piątku do dziś w Spotkaniu na Górze św. Anny.
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
Odbyły się pogrzeby: śp. Joachim Gomoluch l. 83; śp. Elżbieta Mateja l. 84. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….++
——–—–—–——————–——–———–—–—–——–—————–——
W październiku prosimy następujące Róże Różańcowe o prowadzenie modlitwy:
02.10. Róża 9 p. Maria Kruk
09.10. Róża 10 p. Brygida Lepka
16.10. Róża 11 p. Krystyna Swoboda
23.10. Róża 12 p. Manfred Ullmann
30.10. Róża 1 p. Teresa Obst

