
Porządek NaboŜeństw 
od 25.07. do 01.08.2010 r. 

Niedziela  25.07.  XVII Zwykła 
  7:30  ……………………………………………(Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za + syna Pawła Mańczyk w m-c po śm. 
17:15   NaboŜeństwo nieszporów i błogosławieństwo pojazdów 
18:00    Za + syna Waldemara z ok. ur., ++ rodziców, siostrę, 3 braci, teściów, 2 szwa-

gierki, bratową, 3 szwagrów oraz ++ z rodziny 
 
Poniedziałek  26.07.  św. Anny, Matki NMP, gł. patronki diecezji, ur. 
  8:00  Für + Mutter Maria Czorniczek anlässlich des I. Monats nach dem Tode 
18:00  Ku czci św. Anny za Ŝyjących i ++ z dzielnicy Bendawice 
 
Wtorek  27.07.  św. Joachima, Ojca NMP, wsp. 
18:00   Za ++ rodziców Annę i Wilhelma, Albinę i Józefa, brata Alfreda, ciotkę Marię, 

szwagrów Reinholda i Józefa oraz za ++ z pokr. Z obu stron 
 
Środa  28.07.   
  7:00  Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Schatton, brata Ryszarda z Ŝoną Heleną, męŜa 

Eryka Walaschek, o. Krystiana oraz za ++ z pokr. Schatton, Walaschek i Piegsa 
 
Czwartek  29.07.  św. Marty, wsp. 
18:00  Za + męŜa i ojca Józefa w 2 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. 
 
Piątek  30.07.   
  8:00  Für ++ Eltern Paweł u. Franciszka, 2 Brüder, Schwiegereltern, Tante Albina, 

Schwägerin ElŜbieta, Schwiegersohn Krystian, Enkelkind Patryk u. für alle ++  
aus der Verwandtschaft 

18:00   Za + Grzegorza Kupke (od sąsiadów) 
 
Sobota  31.07.  św. Ignacego z Loyoli, prezb., wsp. 
  8:00  Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Walaszek w r. ich śm., męŜa Reinholda, te-

ściów Waleskę i Franciszka Czupała, 2 braci Eryka i Józefa, o. Krystiana oraz 
za ++ z pokr. Ozimek, Walaszek i Czupała 

11:00  Msza św. ślubna Sandry i Szymona Stryczek 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za ++ rodziców Marię i Karola Kazior, Joannę i Pawła Wałaszek, zięcia Gintra, 

brata Heinza, bratową Renatę oraz ++ z pokr. Kazior i Wałaszek 
 
Niedziela  01.08.  XVIII Zwykła 
  7:30  …………………………………………… (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   …………………………………………… 
15:00   NaboŜeństwo nieszporów połączone z udzieleniem s. chrztu św. 
18:00    Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Jana Pawła Mordyńskiego oraz w int. ro-

dziców i chrzestnych 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

30(870) 25.07.2010 – 01.08.2010 

 
„Panie, naucz nas modlić się… (…) Ojcze nasz… 

 
 Ewangelia dzisiejszej niedzieli 
pozwala nam zgłębić bogactwo modli-
twy, którą powtarzamy często, nawet 
kilka razy dziennie. Weszła nam ona na 
tyle „w krew”, Ŝe rzadko jej odmawia-
niu towarzyszy refleksja nad treścią 
próśb, z których się składa. Dziś za 
Apostołami zwracamy się do Chrystu-
sa, by nauczył nas modlić się nie tylko 
ustami lecz rozumem i sercem, by po-
zwolił nam zrozumieć na nowo potrze-
bę zwracania się do Boga słowami: Oj-
cze nasz... i obudził gotowość przyjmowania konsekwencji słów w niej 
zawartych na co dzień.  
 Ojcze nasz… Jakie znaczenie ma dla mnie słowo „nasz”? Czy 
wiem, Ŝe oprócz mnie są ludzie, dla których On jest teŜ Ojcem, więc oni 
są moimi braćmi i siostrami w wierze? …któryś jest w niebie… Czy 
wiem, Ŝe moje miejsce teŜ jest właśnie tam, przy Nim? …święć się imię 
Twoje… Czy jestem piewcą świętości BoŜego Imienia przez moją co-
dzienność? ...przyjdź królestwo Twoje… Co ja robię, by to Królestwo 
rzeczywiście się objawiało? …bądź wola Twoja… Czy łatwo mi zgodzić 
się z wolą BoŜą, gdy ona nie odpowiada mojemu pomysłowi na Ŝycie? 
…Chleba naszego powszedniego… Czy widzę tych, którzy chleba nie 
mają a go potrzebują? Czy jestem przedłuŜeniem BoŜych rąk podają-
cych chleb i miłość? …i odpuść nam nasze winy… Czy ufam w BoŜe 
miłosierdzie? …jako i my odpuszczamy… Czy traktuję te słowa powaŜ-
nie, czy liczę na to, Ŝe Bóg nie potraktuje ich dosłownie? …i nie wódź 
nas na pokuszenie? Czy proszę Boga o łaskę przeszkadzania mi w po-
pełnianiu grzechów? …ale nas zbaw ode złego… Czy idę przez Ŝycie za 
Chrystusem drogą zbawienia? …Amen… Tak niech się stanie…  



Porządek Adoracji  
(piątek, 30 lipca) 

 
9:00 DFK 
10:00 ul. Leśna i Kościuszki 
11:00 ul. Prosta, Krzywa, Nowa i Kolejowa 
12:00 ul. Ks. Czerwionki 
13:00 ul. Haraszowskie 
14:00 ul. Opolska 
15:00 Stare i Nowe Osiedle, ul. 1 Maja i Szkolna 
16:00 Rodzina RóŜańcowa 
17:00 Pozostali 
 

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy potrzebujący znajdo-
wali zrozumienie i gościnę oraz konkretną pomoc w prze-
zwycięŜaniu trudności. 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Aby Kościół był „domem” wszystkich i z gotowością 
otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religij-
na, głód i wojny zmuszają do emigrowania do innych kra-
jów. 
 
W sierpniu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą 
modlitwie róŜańcowej: 
 
01.08. RóŜa 7 - p. Hildegarda Klabisch 
08.08. RóŜa 8 - p. Mathilde Schnabel 
15.08. RóŜa 9 - p. Maria Kruk 
22.08. RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik 
29.08. RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda 

Dzisiaj obchodzimy XVII niedziel ę zwykłą. Zapraszamy na nieszpory z po-
święceniem samochodów o godz. 17:15.  
Dzisiaj przypada dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. Zachęca się do 
złoŜenia ofiary dla naszych misjonarzy (1 grosz za kaŜdy bezwypadkowo 
przejechany km). Bóg zapłać! 
 
W poniedziałek uroczystość św. Anny, głównej patronki naszej diecezji 
 
W piątek przypada całodzienna adoracja. Zapraszamy do modlitwy! 
 
W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna 
 
Zapisy na parafialną pieszą pielgrzymkę (od 27 do 29.08.) w zakrystii. 
 
Wyjazd na pielgrzymkę do św. Anny w Oleśnie w poniedziałek 26.07.10 r. 
o godz.15:30 z parkingu przed kościołem. 
 
Parafialny Zespół Caritas zaprasza dzieci i młodzieŜ na ostatnie wakacyjne 
zajęcia w środę do salki. W czwartek (29.07.) wyjazd do Juraparku w Krasie-
jowie. Dzieci biorące udział w wycieczce przynoszą do kościoła na ponie-
działek wypełnione i podpisane przez rodziców  zgody i składają je w ko-
szyczku na stoliku. Cena biletu: 11 zł + 1,50 zł (ubezpieczenie) 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Woiczyk  
z Spóroka i Tomasz Swoboda z Kolonowskiego (zap. II), Karolina Ko-
lendowicz z Gostynia i Dariusz Cieśla z Kolonowskiego (zap. II), Syl-

wia Janoszka z Kolonowskiego i Janusz Steinert ze Staniszcz W. (zap. I), 
Ewelina Piekarska z Zawadzkiego i Krzysztof Karelus z Kolonowskiego 
(zap. I), Agnieszka Kołodziej z Kolonowskiego i Grzegorz Koik ze Spóroka 
(zap. I) 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga Nieba oraz świece. 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Nie-
wiak, p. Joachimowi Konieczko i p. Danieli Mielczarek składamy jak 
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dal-
sze lata!!!  

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Danutę Ra-
dlańską, Mirelę Szmyt, Marię Zielonka i Iwonę Zielonka. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

30/2010 


