
Porządek NaboŜeństw 
od 05.07.2009 do 12.07.2009 r. 

Niedziela  05.07.  XIV zwykła 
  7:30   Für ++ Eltern Franciszek u. Anna, Emanuel u. Teresa, ++ Schwes-

tern Teresa u. Klara, Bruder Gerard, Schwägerinnen Krystyna 
u. Małgorzata u. alle ++ aus der Verwandtschaft beiderseits 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do MBN Pomocy z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinie 

i o szczęśliwe rozwiązanie dla córki 
15:00   Nieszpory z udzieleniem s. chrztu Laurze Czupała i Edycie Bernais 
18:00   Za Ŝyjących i ++ parafian 
 
Poniedziałek  06.07.  bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, wsp. 
  7:00  ……………………………… 
 
Wtorek  07.07.   
18:00  Za + matkę Stefanię w 2 r. śm., ojca Bolesława oraz ++ z rodzin 

Prendecki i Kołodziej 
 
Środa  08.07.  św. Jana z Dukli, prezb., wsp. 
  7:00  ……………………………… 
 
Czwartek  09.07.   
18:00  ……………………………… 
 
Piątek  10.07.   
18:00  Za + męŜa i ojca Józefa Świerc w 4 r. śm., brata Rudolfa oraz ++ 

z pokr. 
 
Sobota  11.07.  św. Benedykta, opata, Patrona Europy 
  8:00   Za + męŜa i ojca Alfreda Walaszek z ok. ur. oraz ++ z pokr. 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + męŜa i ojca Reinholda Czupała, jego rodziców Waleskę i Fran-

ciszka, rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, braci Eryka i Józefa, 
o. Krystiana oraz ++ z pokr. 

 
Niedziela  12.07.  XV zwykła 
  7:30   Für ++ Eltern Anna u. Wilhelm, Schwiegereltern, + Ehemann Józef, 

2 Söhne u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + ojca i teścia Ryszarda oraz ++ z rodzin Koprek i Majer 
17:15   Nieszpory  
18:00   ……………………………… 
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Rodzina Parafialna 
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

 
 

Czy nie jest to cieśla, Syn Maryi? I powątpiewali o Nim 
 

Poszukiwanie za wszelką cenę nadzwyczajno-
ści nie jest obce wielu katolikom. Świadczy o tym 
zainteresowanie proroctwami, prywatnymi obja-
wieniami, kojarzenie anomalii pogodowych czy 
kataklizmów z treścią biblijnych opisów końca 
świata. Zwyczajność w dziedzinie wiary wielu 
wydaje się nudna i nieprzekonująca. Ta postawa 
podobna jest do postawy mieszkańców Nazaretu, 
którym przeszkadzało, Ŝe Jezus był taki 
„zwyczajny”. Pamiętali, Ŝe mieszkał wśród nich, 
znali Jego krewnych, wiedzieli, jakim był dziec-
kiem, młodzieńcem. Wielokrotnie z nim rozma-
wiali, razem z Nim jedli, widzieli, jak pracuje, wspólnie z Nim odpoczy-
wali, czytali Torę, modlili się. A teraz nagle mieli w Nim uznać BoŜego 
Syna?  

TakŜe dzisiaj wielu ludziom przeszkadza, Ŝe chrześcijaństwo jest ta-
kie „zwykłe”, a jego wyznawcy nie Ŝyją w nieustannej ekstazie, lecz doty-
kają ich wszystkie problemy codzienności oraz zwyczajne ludzkie ułom-
ności. Takie nastawienie jest niebezpieczne dla wiary, poniewaŜ prowadzi 
do lekcewaŜenia tego, co „zwyczajne”. Taką lekcewaŜoną 
„zwyczajnością” w skrajnych przypadkach moŜe się okazać nawet obec-
ność Jezusa Chrystusa pod postacią zwykłego hostii w Najświętszym Sa-
kramencie. Zdarza się, Ŝe ludzie po wielu latach ze zdumieniem odkrywa-
ją na nowo, iŜ podczas kaŜdej Mszy świętej na ołtarzu dokonuje się cud. 
Kiedy człowiek spotyka Chrystusa nie powinien oczekiwać pojawienia się 
wyprzedzającej informacji „Uwaga, Bóg na twojej drodze!”. Jezus jest 
obecny w Ŝyciu człowieka tak „po prostu”… 



 

KsiąŜka 
 

Pierworodny syn bogatej rodziny przyjechał do domu w przed-
dzień otrzymania dyplomu. W rodzinie i wśród znajomych był zwyczaj 
wręczania absolwentowi przez rodziców prezentu. Ojciec i syn odwiedzi-
li zatem najlepsze salony samochodowe w mieście i w końcu znaleźli 
doskonały samochód. 

Młodzieniec był pewien, Ŝe znajdzie go, błyszczący i z pełnym 
bakiem, przed domem w dniu uzyskania dyplomu. Wielkie było jego 
zdziwienie, kiedy tego dnia ojciec wyszedł mu naprzeciw z uśmiechem 
i... z ksiąŜką w ręku. Pismem Świętym. Młodzieniec odrzucił ze złością 
ksiąŜkę i od tego dnia nie odezwał się do ojca ani słowem. Po kilku mie-
siącach znalazł pracę w odległym mieście. 

Przywiodła go z powrotem do domu wieść o śmierci ojca. W no-
cy przed pogrzebem, podczas przeszukiwania notatek na biurku ojca, 
znalazł Pismo Święte, które ojciec mu podarował. Poruszony sumieniem 
zdmuchnął kurz, który osiadł na okładce ksiąŜki, i otwarł ją. Odkrył mię-
dzy stronami czek, datowany na dzień odbioru dyplomu i opiewający 
dokładnie na wartość samochodu, który wybrał. 

Opieczętowana księga, nieuŜyteczna i zakurzona u wielu. A jed-
nak wśród jej stron jest ukryte to, czego od dawna pragniemy. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jaką rolę pełni Maryja Panna w dziele zbawienia? 
Wypowiadając podczas zwiastowania swoje „fiat” i zgadzając się na 

tajemnicę wcielenia. Najświętsza Maryja Panna współpracuje juŜ w ca-
łym dziele zbawienia, którego Jej Syn ma dokonać. Maryja jest Jego 
Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego 
Ciała.  

 
Jak zakończyło się ziemskie Ŝycie Maryi Panny? 
Najświętsza Maryja Panna, zakończywszy swe przebywanie na zie-

mi, została ze swym ciałem i duszą wzięta do chwały nieba, gdzie uczest-
niczy juŜ w chwale zmartwychwstania Swojego Syna, i w ten sposób jest 
zapowiedzią zmartwychwstania wszystkich członków Jego Ciała. 

 
Czy będąc w niebie, błogosławiona Dziewica opiekuje się nami? 
Wierzymy, Ŝe Matka Najświętsza, nowa Ewa, Matka Kościoła, kon-

tynuuje w niebie macierzyńską misję wobec członków Ciała Chrystusa. 

Dzisiaj XIV niedziela zwykła. Zapraszam na naboŜeństwo nieszporów 
z udzielaniem s. chrztu św. o godz. 15:00.  
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Kurię Biskupią i WSD. Bóg zapłać! 
Przed kościołem zbiórka na KUL. Bóg zapłać! 
 
W sobotę przypada święto św. Benedykta, patrona Europy. 
 
W następną niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka przed kościołem na 
ofiary powodzi w naszej diecezji. Bóg zapłać! 
 
Parafialny Zespół Caritas organizuje dnia 27.07. (poniedziałek) pielgrzymkę 
do św. Anny w Oleśnie. Zgłoszenia do 19.07 pod nr tel. 077 4611 558. 
Koszt 12–13 zł. Proponowany plan: zwiedzanie kościoła św. Michała na ryn-
ku, droga krzyŜowa do źródeł i o godz. 19.00 Msza św. w kościele św. An-
ny. 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Jadwiga Langer z Myśli-
ny i Tomasz Bereziuk z Kolonowskiego (zap. II), Dominika Swoboda 
z Kolonowskiego i Piotr Leja z Kolonowskiego (zap. I) 

 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Manfredowi Jancik, Rudolfo-
wi Puzik, Janowi Rolik, Janowi Romańczuk i Józefowi Kulik za pracę przy 
cięciu drewna. Bóg zapłać! 
 
Parafialny Zespół Caritas serdecznie zaprasza dzieci i młodzieŜ do uczest-
nictwa w wakacyjnych zajęciach „Wakacje z Bogiem”, które odbywają się 
będą od 01 do 30 lipca 2009. Podobnie jak w ubiegłym roku proponujemy 
w środy zajęcia w salce (od godz. 9:00 do 13:00), a w czwartki wycieczki 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek, Kalendarz Parafialny, Stadt Got-
tes, Pico i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Annie Muc, 
p. Magdalenie Gomoluch, p. Marii Czernik  i p. Magdalenie Kam-
pa składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Colonny: Sabinę Leja, 
Brygidę Lepka, Katarzynę Kalisz i Wandę Czempała. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

27/2009 


