
Porządek Nabożeństw 
od 01.07. do 08.08.2010 r. 

 

Niedziela  01.08.  XVIII Zwykła 
  7:30  Durch die Fürbitte der Heiligen Ana als Dank u. Bitte um weitere Gnaden 

für die Pilger, die nach Olesno gefahren sind 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za + Gertrudę Czupała (od sąsiadów) 
15:00   Nabożeństwo nieszporów połączone z udzieleniem s. chrztu św. 
18:00    Do Anioła Stróża za roczne dziecko Jana Pawła Mordyńskiego oraz w int. 

rodziców i chrzestnych 
 
Poniedziałek  02.07.   
  7:00  Za ++ z rodzin Bosek, Drysch i Kandora 
 
Wtorek  03.08.  . 
18:00   Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże w rodzinie na dalsze 

lata w int. Dominiki i Piotra Leja z ok. I r. ślubu 
 
Środa  04.08.  św. Jana Marii Vianneya, prezb., wsp. 
  7:00  Za ++ siostry Agnieszkę, Annę i Marię w r. śm., rodziców Franciszkę  
  i Teodora, ich rodziców, siostrę Helenę, brata Roberta, bratową Gertrudę,  

2 szwagrów, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierp. 
 
Czwartek  05.08.  I miesiąca 
17:00  Godzina Święta 
18:00  Za ++ rodziców Weronikę i Piotra, Jadwigę i Tomasza, siostry Marię  
  i Edytę, braci Jana i Wiktora, szwagra Walentego oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
Piątek  06.08.  Przemienienie Pańskie, św. 
  7:00  ………………………………………………….(Deutsch) 
17:30  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 
18:00   Za + Gertrudę Czupała w 30 dzień po śm. 
 
Sobota  07.08.  I miesiąca 
  8:00  Dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 
 
 
17:30  Nabożeństwo maryjne 
18:00  1. Za + męża, ojca i dziadka Adolfa Zajonc z ok. ur. 
  2. Za + Pawła Mańczyk (od koleżanek, kolegów z rocznika i wychowawcy) 
 
Niedziela  08.08.  XIX Zwykła 
  7:30  ………………………………………………….(Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Z ok. 25 r. ślubu, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie 
17:15   Nabożeństwo nieszporów 
18:00    Dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 
 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

31(871) 01.08.2010 – 08.08.2010 
 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od  

Ciebie…” 

 

Większość naszej życiowej energii 

zajmują plany i działania ukierunkowane na 

naszą szczęśliwą przyszłość. Nie jest grze-

chem mieć marzenia, ani je realizować tym 

bardziej, gdy zakładają dobro moje i innych. 

Szkoda tylko, że większość tych pragnień 

dotyczy posiadania, wygody, podnoszenia 

swojego życiowego statusu. Sąsiad kupił no-

wy samochód, sąsiadka telewizor, siostra 

pralkę… przecież nie mogę być gorsza, gor-

szy. Skłonność do gromadzenia dóbr wpisana jest w naszą 

naturę tym bardziej, że okoliczności i życiowe standardy po-

zwalają coraz częściej na uleganie jej. Niemały pieniądz za-

robiony zagranicą, sklepy pełne towaru otwarte nawet w nie-

dzielę… no i wciąż rosnące potrzeby. 

 Skłonność do gromadzenia dóbr konsekwentnie zabija 

w nas pragnienie nieśmiertelności i gromadzenia dóbr du-

chowych, które mają charakter ponadczasowy. Skoro potra-

fię tak idealnie urządzić moje dzisiaj, po cóż troszczyć się  

o jutro, tym bardziej to, którego nie mogą nawet opisać. 

„Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od Ciebie”. 

I trzeba będzie zostawić  samochód, telewizor i pralkę oraz 

wkroczyć w „wieczne jutro”, za którym warto tęsknić i które 

warto planować już dziś… 



Mlecze 

 

Pewien człowiek postanowił zająć się troskliwie łąką znajdującą się 

przed jego domem. Pragnął zrobić z niej cudowny angielski «trawnik». 

Poświęcał mu wszystkie swoje wolne chwile. Jednak pewnej wiosny, kie-

dy prawie już osiągnął swój cel, ujrzał, że spod trawy zaczęły wyrastać 

mlecze. Rzucił się natychmiast, aby je wyplenić. Ale następnego dnia ko-

lejne dwa żółte kwiatki wydobyły się spod zielonej trawy. 

Kupił jakąś mocną truciznę. Nie było rady. 

Jego życie przemieniło się od tego dnia w zaciekłą walkę z niezno-

śnymi żółtymi kwiatkami, ale z każdą wiosną przybywało ich coraz wię-

cej. 

Co mogę jeszcze uczynić? załamany skarżył się swojej żonie. 

Dlaczego nie spróbujesz ich pokochać? odpowiedziała mu spokojnie 

małżonka. 

Postarał się. Już po niedługim czasie widział w tych cudownie żół-

tych kwiatkach muśnięcie wielkiego artysty na szmaragdowej zieleni 

ogrodu. 

Od tego czasu był już szczęśliwy. 

Jak wiele osób cię irytuje! Dlaczego nie spróbujesz ich pokochać? 

 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

Co należy sądzić o wojnie? 

Należy zrobić wszystko co zgodne z rozsądkiem w celu uniknięcia 

wojny, biorąc pod uwagę zło i niesprawiedliwość, które ona powoduje. 

Kościół często wznosi do Boga modlitwę: „Od powietrza, głodu, ognia  

i wojny zachowaj nas Panie”. 

 

Czy w czasie wojny nadal obowiązują prawa moralne? 

Kościół i rozum ludzki głoszą, że prawo moralne nieprzerwanie obo-

wiązuje podczas konfliktów zbrojnych. Praktyki, które sprzeciwiają się 

prawom narodów i ich zasadom uniwersalnym, dobrowolnie podjęte, są 

zbrodniami. 

 

Jak oceniać wyścig zbrojeń? 

Wyścig zbrojeń, będąc jedną z najgroźniejszych plag ludzkości, działa na 

szkodę najbiedniejszych, co jest rzeczą nie do przyjęcia.  

Dzisiaj obchodzimy XVIII niedzielę zwykłą. Zapraszamy na nieszpory  

z udzieleniem s. chrztu św. o godz. 15:00  

Ofiary złożone z ok. poświęcenia samochodów, a przeznaczone dla misjonarzy, 

wyniosły 2049 zł. Bóg zapłać! 

 

Rozpoczynamy miesiąc sierpień - miesiąc pielgrzymek i abstynencji w intencji  

o trzeźwość narodu. Zachęca się do podjęcia tego trudu. 

 

Ks. bp. Ordynariusz zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego, pod zwykłymi 

warunkami, (Porcjunkula) dziś, 2 sierpnia lub w następną niedzielę we wszyst-

kich kościołach parafialnych jeden raz,  

 

W czwartek modlimy się o powołania. Zapraszam na Godzinę Świętą ! 

 

W piątek odwiedziny chorych od g. 8:00 

 

W sobotę o godz. 17:00 nabożeństwo I sobót miesiąca,. Zapraszam ! 

 

Okazja do spowiedzi św.  

 w czwartek od 16.30 szkoła podstawowa,  

  w piątek od 16.30 młodzież. 

 

Zapisy na parafialną pieszą pielgrzymkę (od 27 do 29.08.) w zakrystii. 

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Woiczyk  

z Spóroka i Tomasz Swoboda z Kolonowskiego (zap. III), Karolina Ko-

lendowicz z Gostynia i Dariusz Cieśla z Kolonowskiego (zap. III), Syl-

wia Janoszka z Kolonowskiego i Janusz Steinert ze Staniszcz W. (zap. II), Ewe-

lina Piekarska z Zawadzkiego i Krzysztof Karelus z Kolonowskiego 

(zap. II), Agnieszka Kołodziej z Kolonowskiego i Grzegorz Koik ze Spóroka 

(zap. II) 

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga Nieba oraz świece. 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Anieli Łucarz  

i p. Gerardzie Krawczyk składamy jak najserdeczniejsze życzenia Boże-

go błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  
 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Izabelę Lewan-

dowską, Sabinę Beza, Sławomirę Henel oraz Stefanię Biernat . Bóg zapłać! 
 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

31/2010 


