
Porządek Nabożeństw 
od 04.07. do 11.07.2010 r. 

 

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 Stróża w int. Łukasza Mańczyk z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie 
17:15   Nabożeństwo nieszporów 
18:00    ……………………………………………………... 
 
Poniedziałek  05.07.   
  7:00  ……………………………………………………… 
12:00  Msza św. ślubna Patryk Budny i Marianna Obst 
 
Wtorek  06.07.  bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, wsp 
13:00  Za ++ z rodzin Budny i Obst 
18:00   Za + matkę Stefanię w 3 r. śm., ojca Bolesława w r. śm., oraz za ++ z rodzin Pren-

decki i Kołodziej 
 

Środa  07.07.   
18:00  Za + męża i ojca Alfreda Kampa w I r. śm. 

 
Czwartek  08.07.  św. z Dukli, wsp. 
18:00  Za + męża i ojca Reinholda Czupała w 10 r. śm., jego rodziców Waleskę i Francisz-

ka, rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, 2 braci Eryka i Józefa, o. Krystiana oraz ++ 
z pokr. z obu stron 

 
Piątek  09.07.   
17:30  Różaniec w intencji dzieci i młodzieży 
18:00   Za + męża i ojca Ernesta Dreja, rodziców Teklę i Hermana Dreja, rodziców Marię  

i Józefa Kopyto, szwagrów Gerharda i Wilhelma, szwagierkę Różę, swata Włodzi-
mierza oraz ++ z pokr. 

 
Sobota  10.07.   
  8:00  Za + męża i ojca Alfreda Walaszek, ++ rodziców oraz ++ z pokr. 
12:00  Msza św. ślubna Marcin Meinel i Dominika Wyrwich 
 
 
17:30  Nabożeństwo maryjne 
18:00  Za + męża i ojca Józefa Świerc w 5 r. śm., jego brata Rudolfa, Jerzego Feliks oraz 

++ z pokr. 
 
Niedziela  11.07.  XV Zwykła 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Jan Banasik, ++ Eltern Paweł u. Maria Drzymała, 
   ++ Geschwister, ++ aus der Verwandtschaft u. ++ aus den Familien Drzymała 
   u. Wałaszek 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski z ok.. 60 r. ur. 
17:15   Nabożeństwo nieszporów 
18:00    ……………………………………………………... 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 
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„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 

żniwo”. 
 

 Wiele krajów w ostatnich latach do-

świadcza znacznego spadku powołań ka-

płańskich i zakonnych. Dlaczego? Praca ka-

płańska w dobie moralnego kryzysu  

i upadku wszelkich autorytetów wydaje się 

być coraz bardziej niewdzięczna a życie za-

konne coraz mniej ciekawe dla młodych lu-

dzi. 

 Tymczasem „zapotrzebowanie” na autentycznych świad-

ków wiary zdaje się być coraz większe. Wielu ludzi zagubio-

nych w zmaterializowanym świecie, poszukuje duchowych 

przewodników. A nie znajdując ich, szuka zaspokojenia du-

chowych potrzeb tam gdzie szczęście jest ułudą a wewnętrzny 

spokój następstwem stosowania środków uspokajających.  

 Stąd tak aktualne są słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie 

wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, aby 

posłał robotników na swoje żniwo. Czy modlę się o powołania 

kapłańskie? Czy praktykuję I czwartki miesiąca? Co robię  

w moim domu, w rodzinie, aby nie zabrakło powołań kapłań-

skich i zakonnych? Czy chciałbym, aby mój syn został księ-

dzem? Czy chciałabym, aby moja córka wstąpiła do klasztoru? 

W imię troski o „wielkie żniwo Pana” nie pozostawajmy wo-

bec tych pytań obojętnymi…  



 

WAKACJE  Z  BOGIEM  2010 

Parafialny Zespół Caritas informuje, że tegoroczne wakacyjne zajęcia dla dzieci i 

młodzieży będą się odbywać w środy i czwartki od 07 lipca do 29 lipca. 

Zajęcia w środy to spotkania w salce w godzinach od 9.00 do 13.00.  

Odbędą się one w dniach: 07.07, 14.07, 21.07, 28.07. W planie zajęć: 

 Wspólna modlitwa 

 Rozmówki, których tematem przewodnim jest „Święci żyją wśród nas” 

 Praca plastyczna lub techniczna 

 Wspólne śniadanie 

 Gry i zabawy sprawnościowe, nauka piosenek 

UWAGA: Dzieci biorące udział w zajęciach przynoszą ze sobą przybory (kredki, 

flamastry, klej, nożyczki). 

Zajęcia w czwartki to wyjazdy na wycieczki w godzinach rannych. 

Dzieci nie płacą za autokar, płacą tylko za bilety wstępu oraz dodatkowe ubezpie-

czenie na wyjazdy (1.50 zł/osoby). 

Dzieci które chcą wziąć udział w wycieczce przynoszą do kościoła na poniedzia-

łek zgodę rodzica na wyjazd. Puste oświadczenia będą wykładane na bieżąco na 

stoliku w kościele. Wypełnione (lub zwroty) prosimy składać w koszyczku na sto-

liku. Dzieci przedszkolne na wycieczkę jadą ze starszym rodzeństwem lub rodzi-

cem. Wyjazdy odbędą się w dniach: 

 08.07.10 – jazda konna (Kolejka), zwiedzanie gospodarstwa. Prze-

jażdżka 6 zł +1.50 ubezpieczenie. 

 15.07.10 – wyjazd do Kinoplexu (Opole) -  „Shrek 3”. Bilet 16 zł +1.50 

ubezpieczenie. 

 22.07.10 – wycieczka do pałacu w Pławniowicach. Bilet 3 zł + 1.50 

ubezpieczenie. 

 29.07.10 – wycieczka do JuraParku w Krasiejowie. Bilet 11 zł +1.50 

ubezpieczenie. UWAGA!  W razie niepogody mogą wystąpić zmiany 

miejsca wyjazdów.                                             ZAPRASZAMY!   

 

Dzisiaj obchodzimy XIV niedzielę zwykłą. Zapraszamy na nieszpory  

o godz. 17:15. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na WSD i Kurię 

Biskupią. Bóg zapłać. 

 

W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Niewidomych. 

 

O. Pascal Garasoma serdecznie dziękuje za przyjęcie w naszej parafii. Bóg za-

płać. 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

Jakie znaczenie ma czwarte przykazanie? 

Dając czwarte przykazanie Bóg chce, byśmy miłowali po Nim samym 

również naszych rodziców i tych wszystkich, którym On nadał nad nami wła-

dzę. 

 

Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? 

Dzieci powinny mieć dla swych rodziców szacunek i służyć im pomocą. 

Wzajemna cześć w rodzinie umacnia harmonię całego życia rodzinnego. 

 

Jakie obowiązki mają rodzice wobec dzieci?  

Rodzice są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swych dzieci 

w wierze, modlitwie i cnotach. Mają oni obowiązek zaspokoić w miarę możli-

wości potrzeby materialne i duchowe swych dzieci.  

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa Szymańska z Toma-

szowa Lubelskiego i Daniel Glegoła z Kolonowskiego (zap. II), Sandra 

Stryczek z Kolonowskiego i Szymon Stryczek z Kolonowskiego (zap. I) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt, Droga Nieba 

oraz świece. 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Muc,  

p. Marii Czernik, p. Magdalenie Gomoluch oraz p. Magdalenie 

Kampa składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosła-

wieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Słoneczej: Urszulę Zajonc, 

Cecylię Zajonc, Renatę Muc oraz z ul. Nowa: Cecylię Krupka. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

27/2010 


