
Porządek NaboŜeństw 
od 09.08.2009 do 16.08.2009 r. 

Niedziela  09.08.  XIX zwykła 
  7:30   Für + Vater Alfred Kampa anlässlich des ersten Monats nach dem Tode 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   O zdrowie, bł. i opiekę BoŜą dla zawodników, działaczy klubu sportowego Unia 

Kolonowskie i ich rodzin oraz o radość wieczną dla ++ piłkarzy 
17:15   Nieszpory 
18:00   Za + Józefa Bartnik, długoletniego prezesa OSP Kolonowskie i nadleśniczego 

w 25 r. jego śm. oraz za ++ straŜaków z OSP Kolonowskie 
 
Poniedziałek  10.08.  św. Wawrzyńca, diakona i m., św. 
18:00  Za + męŜa i ojca Eryka Spałek w r. śm., jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, ++ 

rodziców Gertrudę i Karola Hurek oraz ++ z pokr. Spałek, Hurek i Krupok 
 
Wtorek  11.08.  św. Klary, dz., wsp. 
18:00  Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, ich rodziców i rodzeństwo 
 
Środa  12.08.   
  7:00  ……………………………………………... 
 
Czwartek  13.08.   
18:00  W int. Jakuba Sawczuk z ok. 18 r. ur. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze bł. BoŜe i opiekę Matki BoŜej 
19:00  NaboŜeństwo fatimskie 
 
Piątek  14.08.  św. Maksymiliana Kolbego, prezb. i m., wsp. 
  7:00  ……………………………………………... 
 
 
18:00   Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinie z ok. 

40 r. ur.  
 
Sobota  15.08.  Wniebowzięcie NM Panny, ur. 
  7:30   Für die lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie in Kolonowskie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Miłosierdzia BoŜego, MB Wniebowziętej o wieczną radość dla + syna An-

drzeja z ok. ur. 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Do MB RóŜy Duchowej i św. Judy Tadeusza z podz. za odebrane łaski z prośbą 

o dalsze zdrowie i bł. BoŜe oraz światło Ducha Świętego w Ŝyciu i w nauce dla 
córki Anny z ok. 18 r. ur. 

 
Niedziela  16.08.  XX zwykła 
  7:30   Zur Gottes Barmherzigkeit für + Sohn Marcin 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za ++ Waleskę i Franciszka Czupała, syna Reinholda, Kaspra Tomala, syna 

Piotra oraz ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory maryjne 
18:00   Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe 

z ok. 85 r. ur. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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RECEPTA NA CODZIENNO ŚĆ 

  
Chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk 
ludzkich”– w naszym kręgu kulturo-
wym traktowany jest jako niezbędny 
warunek Ŝycia i przeŜycia. Zdobywa-
ny „w pocie czoła”, kojarzył się zwy-
kle raczej z ludzkim wysiłkiem niŜ 
z darem niebios. A jednak Ŝycie na-
uczyło nas, Ŝe modlitwa o „chleb nasz 
powszedni” ma swój głęboki sens: 
przypomina, Ŝe nawet w czysto biolo-
gicznym wymiarze Ŝycia jesteśmy zaleŜni od Boga i Jego łaskawości. 
JuŜ Ojcowie Kościoła zauwaŜyli, Ŝe przyjmując normalne poŜywienie 
sprawiamy, Ŝe powoli przekształca się ono w nasze ciało, staje się na-
szym ciałem. Nie jest to jednak pokarm, który daje Ŝycie wieczne. Bo-
wiem gdy przyjmujemy ciało Chrystusa, rzecz ma się odwrotnie: to 
my przekształcamy się albo lepiej – wtapiamy się w ciało Chrystusa, 
stajemy się do Niego podobni, stajemy się bardziej Chrystusowi. 
W tym sensie przyjmowanie Ciała Pańskiego, czyli nasz moŜliwie 
pełny udział w Eucharystii, najskuteczniej wprowadza nas w tajemni-
cę Ŝycia wiecznego. 
Chrystus dający nam swoje Ciało wzywa nas do naśladowania siebie 
w słowach św. Pawła: „Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umi-
łowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus Was umiłował i sa-
mego siebie wydał za nas w ofierze”. KaŜdy, kto te słowa traktuje se-
rio i stara się je zrealizować w Ŝyciu, wkracza na drogę świętości. Do-
bitnie, w słowie i w Ŝyciu, wyraził to św. brat Albert Chmielowski: 
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś 
jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych”. 



 

Troska 
 

Lekarz pochylił w zakłopotaniu głowę. Stan jego pacjenta nie wy-
kazywał Ŝadnej poprawy. Od dziesięciu juŜ dni starzec przestał 
reagować na leczenie. Nie podnosił się ze szpitalnego łóŜka i zda-
wało się, Ŝe nie ma juŜ ochoty dłuŜej walczyć o Ŝycie – zmęczony 
i zrezygnowany. 
Następnego dnia lekarz znowu czuł się zakłopotany. Tym razem 
z zaskoczenia. Cała energia starca powróciła. Siedział oparty 
o poduszki i odzyskał kolory. 
– Co się wydarzyło? – zapytał lekarz. – Dopiero co wczoraj rozpa-
czaliśmy nad pana zdrowiem. Dzisiaj zaś wszystko cudownie 
funkcjonuje! MoŜna wiedzieć, co się panu przydarzyło? Staruszek 
uśmiechnął się. Przytaknął ze spokojem i powiedział: – Ma pan 
rację. Coś się wczoraj wydarzyło. Wczoraj przyszedł do mnie mój 
wnuczek i powiedział mi: – Dziadku, musisz wrócić natychmiast 
do domu: mój rower się zepsuł! 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Czym są sakramenty? 
 Sakramenty to skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Je-
zusa Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udzielane 
jest nam Ŝycie BoŜe. Widzialne obrzędy, za pomocą których spra-
wowane są sakramenty, oznaczają i przekazują łaski właściwe 
kaŜdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc tym wszystkim, któ-
rzy je przyjmują po spełnieniu wymaganych warunków. 
 
Dlaczego mówi się o sakramentach wiary? 
 PoniewaŜ zakładają wiarę u człowieka, który je przyjmuje, 
i za pomocą słów oraz obrzędów wspomagają ją, umacniają i wy-
raŜają. 
 
Czy sakramenty są niezbędne do zbawienia? 
 Tak: Kościół potwierdza, Ŝe dla wierzących sakramenty No-
wego Przymierza są konieczne do zbawienia. 

Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą. Nieszpory o godz. 17:15. 
 
W czwartek o godz. 19:00 naboŜeństwo Fatimskie. Zapraszamy! 
 
W sobotę obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NM Panny. Poświęcenie 
ziół i kwiatów po Mszach św. o godz. 7:30 i 10:00. 
Kolekta tego dnia przeznaczona jest na KUL. Bóg zapłać! 
 
W następną niedzielę kolekta przeznaczona jest na remont dachu naszego 
kościoła. Bóg zapłać! 
 
XXX pielgrzymka na Górę św. Anny wyrusza w piątek (28.08.). Zapisy 
w zakrystii! 
Jak co roku będzie autobus dla pielgrzymów dojeŜdŜających w sobotę. Zapi-
sy u p. Baron, tel. 077/ 463 18 13! 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Monika Duk 
z Jaryszowa i Andrzej Klysek z Kolonowskiego (zap. II), Monika 
Majer z Jaryszowa i Mariusz Nocoń z Kolonowskiego (zap. II) oraz 
Alicja Piechaczek z RoŜniątowa i Adam KałuŜa z Kolonowskiego 
(zap.II) 

 
Zbiórka na remont dachów - stan na 31.07.2009 r. 

Liczba deklaracji: 338 
Zadeklarowana kwota: 141.893,52 zł 
Dokonane wpłaty: 137.411,46 zł   Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek (10.08.) w godz. 16:00-18:00 będzie wydawana dodatkowa 
Ŝywność dla wszystkich. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Kalendarz Parafialny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Drzy-
mała składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławień-
stwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów: Ewelinę Drzy-
mała oraz z ul. Tulipanowej: Teresę Pach, Krystynę Pach i ElŜbietę Gomoła. 
Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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