
Porządek NaboŜeństw 
od 27.06. do 04.07.2010 r. 

Niedziela  27.06.  XIII Zwykła 
  7:30   …………………………………………….. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   1. Za + matkę ElŜbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo, 

++ rodziców Rozalię i Pawła, siostrę ElŜbietę, szwagra Józefa, chrześniaka  
Krystiana oraz za ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

   2. Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 
16:00   NaboŜeństwo z powitaniem pielgrzymów z Góry św. Anny 
18:00    Do Op. B. przez wstaw MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dal-

sze, zdrowie, opiekę BoŜą dla Brygidy i Eryka z ok. 35-lecia ślubu 
 
Poniedziałek  28.06.  św. Ireneusza, bpa i m., wsp. 
18:00  Za ++ rodziców Marię i Teodora, siostrę Krystynę, szwagrów Ernesta i Ottona, 

siostrzeńca Lucjana oraz ++ z pokr. 
 
Wtorek  29.06.  śś. Apostołów Piotra i Pawła, ur. 
  8:00  Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weitere Gnaden, Gesundheit anläss-

lich des 75. Geburtstages u. Bitte um Gesundheit u. Gottes Schutz für die ganze 
Familie 

18:00   1. Za + ojca Zygfryda Mańczyk w 18 r. śm. oraz za ++ z pokr. Mańczyk i śak 
   2. Przez wstaw. śś. Apostołów i Piotra i Pawła za Ŝyjących i ++ parafian 
 
Środa  30.06.   
  7:00  Za + ojca oraz za ++ z rodziny 
 
Czwartek  01.07.  I miesiąca 
17:00  Godzina Święta 
18:00  Za + Franciszkę Puzik w m-c po śmierci 
 
Piątek  02.07.  I miesiąca 
  7:00  …………………………………………….. (Deutsch) 
17:30  RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy 
18:00   Za + Ŝonę i matkę Marię Maniera w I r. śm. 
 
Sobota  03.07.  św. Tomasza, Ap., św. 
  8:00  Za + Marię Czorniczek (od sąsiadów) 
 
 
17:00  NaboŜeństwo maryjne I sobót miesiąca 
18:00  Za + syna Patryka Przybył w 2 r. śm. 
 
Niedziela  04.07.  XIV Zwykła 
  7:30   Für ++ Eltern Franciszek u. Anna, Emanuel, Teresa u. Franciszka, ++ Schwestern 

Teresa u. Klara, Bruder Gerhard, ++ Schwägerinnen Krystyna u. Małgorzata  
u. für alle ++ aus den Familien beiderseits 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Do Anioła StróŜa w int. Łukasza Mańczyk z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 
17:15   NaboŜeństwo nieszporów 
18:00    ……………………………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

26(866) 27.06.2010 – 04.07.2010 

 
 

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa BoŜego.” 

 
 Czy Pan Jezus moŜe stawiać aŜ takie 
wymagania? „Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych”, „idź sprzedaj wszystko co 
masz i rozdaj ubogim” – czy to nie przesa-
da? 
 Powraca – nie po raz pierwszy – w na-
uczaniu Chrystusa kwestia radykalizmu 
ewangelicznego, który współczesnemu czło-
wiekowi jest niewygodny, a nieraz na tyle 
uciąŜliwy, Ŝe łatwo z niego rezygnuje, albo 
– co gorsza – nauczanie Ewangelii traktuje 
wybiórczo, dostosowując je do swoich po-
trzeb i poglądów.  
 "Nie moŜecie dwóm panom słuŜyć...". Nie moŜna udawać, Ŝe 
się jest uczniem Chrystusa, Ŝe chce się go naśladować i jednocze-
śnie zostawiać sobie przysłowiową „furtkę”. Ewangelia daleka jest 
od ziemskich kompromisów. Jezus nie umarł dla nas ani połowicz-
nie, ani na niby. A więc... wszystko za wszystko, a więc ... wszyst-
ko, albo nic! ChociaŜ… inny będzie radykalizm ewangeliczny sio-
stry klauzurowej, inny franciszkańskiego zakonnika, inny diecezjal-
nego księdza wikarego, a jeszcze inny małŜonka i rodzica.  
 Niemniej jednak kaŜdy chrześcijanin musi znaleźć tą własną, 
dla niego właściwą drogę radykalnego naśladowania Chrystusa. Nie 
moŜna tu dać Ŝadnej gotowej recepty. MoŜe jedno tylko jest wspól-
ne dla wszystkich: wyrzeczenie się swojego własnego egoizmu, my-
ślenia o sobie, o swoich wygodach, o urządzeniu się… 



 
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie 
z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wol-
nych decyzji obywateli 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miej-

skich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, 
solidarności i pokoju 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
Aby okres wakacji był czasem odkrywania i dzielenia się Bogiem 
 

RóŜe RóŜańcowe przewodniczące modlitwie róŜańcowej w tym miesiącu: 
04.07. RóŜa3 p. Inga Muc 
11.07. RóŜa4 p. Hildegarda Czupała 
18.07. RóŜa5 p. Elfryda Fleger 
25.07. RóŜa6 p. Maria Baron 

 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Jakie są dni święte? 
Jest to przede wszystkim niedziela, z ustanowienia BoŜego najwaŜniej-

szy dzień święty, później – BoŜe Narodzenie, Święto Trzech Króli, Wniebo-
wstąpienie, BoŜe Ciało, Święto BoŜego Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny, Święto Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Dzień św. Jó-
zefa, świętych apostołów Piotra i Pawła, oraz Wszystkich Świętych. 

 
Jak naleŜy czcić dni święte? 
W niedzielę i inne święta wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy 

świętej. Następnie powinni powstrzymywać się od prac i spraw, które prze-
szkadzają w oddawaniu czci Bogu i zakłócają radość dnia świętego i odpo-
czynek naleŜny umysłowi i ciału. 

 
Czy świętowanie niedzieli ma równieŜ znaczenie dla całej społeczno-

ści? 
Bez wątpienia, bowiem niedziela daje wszystkim moŜliwość skorzysta-

nia z wypoczynku i wolnego czasu, który moŜe być poświęcony Ŝyciu ro-
dzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. Chrześcijanin – jeŜeli 
nie zachodzi konieczność – powinien powstrzymać się od nakładania na in-
nych takich obowiązków, które przeszkadzałyby im w rachowaniu dnia Pań-
skiego. 

Dzisiaj obchodzimy XIII niedzielę zwykłą. Gościmy w naszej parafii ks. Pascala 
Garrasoma Subari ze Zgromadzenia KsięŜy Kombonianów. MłodzieŜ zaprasza-
my na spotkanie o godz. 15:00! 
Zapraszamy na naboŜeństwo z powitaniem pielgrzymów ok. g. 16:00 
 
Kolekta ubiegłej niedzieli przeznaczona jest na dalszy remont dachów wyniosła 
5.090 zł. oraz 11 €, a przed kościołem do puszek na Wydział Teologiczny w Opo-
lu 305 zł. Bóg zapłać! 
 
We wtorek Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na potrzeby Stoli-
cy Apostolskiej. 
 
Zapraszamy na modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne w czwartek o godz. 
17:00 
 
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00 
 
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna 
 
Zapraszamy na naboŜeństwo I sobót miesiąca - sobota godz. 17:00 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa Szymańska z Tomaszowa 
Lubelskiego i Daniel Glegoła z Kolonowskiego (zap. I) 
 

Serdeczne podziękowania składamy Paniom: Marii Ebelt, Reginie Piechota, Sa-
binie Owsiak, ElŜbiecie Mikoszek i Gabrieli Kołodziej za sprzątanie kuchni cari-
tasowej oraz Panom: Rudolfowi Krupka, Janowi Romańczuk, Franciszkowi 
Machnik i Henrykowi Drzyzga za sprzątanie obejścia wokół kościoła. Bóg za-
płać! 
 
Serdeczne podziękowania dla pana Burmistrza od „Marianek” ze wszystkich 
parafii naszej gminy za udostępnienie gimbusa na ich religijno-turystyczne wyjaz-
dy. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Drogo Nieba oraz świece. 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elisabeth Spallek 
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdro-
wia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Małgorzatę Kam-
pa, Annę Jagus i Marzenę Richter oraz z ul. Słonecznej: Krystynę Mańczyk. Bóg 
zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

26/2010 


