
Porządek NaboŜeństw 
od 08.08. do 15.08.2010 r. 

 
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. BoŜe w rodzinie 
17:15   NaboŜeństwo nieszporów 
18:00    Dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 
 
Poniedziałek  09.07.  św. Teresy Benedykty od KrzyŜa, dz. i m., patr. Europy, św.  
  7:00  Za ++ rodziców Schulz i Ludwig, 3 braci, bratową, szwagra oraz  

++ z pokr. z obu stron 
 
Wtorek  10.08.  św. , diakona i m., wsp. 
18:00   Za + męŜa Eryka, jego rodziców Jadwigę i Wilhelma, rodziców Gertrudę  

i Karola, szwagierkę, 3 szwagrów oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
Środa  11.08.  św. Klary, dz., wsp. 
18:00  Za + matkę w r. śm., ojca, brata, teścia oraz wszystkich ++ z pokr. 
 
Czwartek  12.08.   
18:00  Za + matkę Marię w r. śm., ojca Karola, Marię i Teodora, ich rodziców, 

brata Pawła i ++ rodzeństwo 
 
Piątek  13.08.   
12:00   Za + ojca Henryka Swoboda oraz ++ z rodzin Swoboda i Wojczyk 
19:00   NaboŜeństwo Fatimskie 
 
Sobota  14.08.  św. Maksymiliana Kolbego, prezb. i m., wsp. 
  8:00  Za + wnuka Pawła Mańczyk z ok. ur. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + męŜa, ojca Henryka Knapik w m-c po śm. 
 
Niedziela  15.08.  Wniebowzięcie NM Panny, ur. 
  7:30  Für die lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie in Kolonowskie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   1. Za Ŝyjących i ++ parafian 
   2. Do Op. B. z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe  
   z ok.. 70 r. ur. p. Ernesta Kurczyk 
17:15   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   ………………………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

32(872) 08.08.2010 – 15.08.2010 

 
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone  

pochodnie!”  
 

Słowa Chrystusa zachęcają  
do postawy gotowości na spotkanie  
z Nim na progu wieczności. Zdecydo-
wanie niełatwo o taką gotowość mię-
dzy jednym a drugim wyjazdem słuŜ-
bowym, między wakacyjną wyprawą 
a szyciem szkolnego mundurku, mię-
dzy kolacją u znajomych a porządko-
wanie stosu papierów na biurku. Tro-
ski ziemskie bardzo skutecznie zabija-
ją w nas tęsknotę za tym, co wieczne, 
jak więc mówić o gotowości na spotkanie z nią? 
 Czym przepasane są nasze biodra? Jakim ogniem płoną 
nasze pochodnie? Czy chodzi Chrystusowi o postawę bezczyn-
nego wyczekiwania dnia sądu. Z pewnością nie. Gotowość ma 
być postawą serca, tęsknotą duszy za szczęściem w wieczności, 
niezaleŜnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Być gotowym 
na wyjeździe słuŜbowym, na wakacyjnej wyprawie, podczas 
kolacji u znajomych i pochylając się nad stosami papierów na 
biurku... to ideał chrześcijańskiej tęsknoty za Bogiem. Co wię-
cej, dobre przeŜycie i wykorzystanie tych sytuacji moŜe uczy-
nić nas świadkami Chrystusa i stać się zaczynem takiej tęskno-
ty u tych, którzy jej nie odczuwają, a Boga jako źródło szczęśli-
wej wieczności odsunęli na margines swojego Ŝycia... 



ŚcieŜka 
 
Pewna dziewczynka Ŝyła sobie kiedyś bardzo szczęśliwie razem ze swoim tatusiem 

i mamusią. Jednak z powodu podłej zemsty ludzi została porwana. Ubrani w długie 
płaszcze, pojawili się oni pewnego dnia, na drodze prowadzącej do szkoły i uprowadzili 
dziecko. 

Gnając co sił na swoich czarnych koniach, gdy byli juŜ bardzo daleko od wioski, 
skręcili na drogę prowadzącą w stronę lasu. Panowała w nim nieprzenikniona ciemność, 
która na zawsze pochłaniała nieostroŜnych, zapuszczających się w las bez przewodnika. 
Porywaczom zaleŜało bardzo, aby móc tam zgubić dziewczynkę. 

Dziecko płakało ze strachu. Powtarzało, a właściwie wykrzykiwało na cały głos 
modlitwy, których nauczyła je mama: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...”. 

Dotarli wreszcie do miejsca, w którym las był juŜ tak gęsty, Ŝe prawie niemoŜliwy 
do przejścia. Tam porzucili dziewczynkę. 

Biedactwo przykucnęło pod wielkim drzewem i nie przestając zanosić się płaczem, 
kontynuowało swoje modlitwy: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...”. 

Nagle, tuŜ obok nóg dziewczynki wyrosła wyjątkowej piękności róŜa, o płatkach 
tak delikatnych, jak pieszczota. Trochę dalej od niej, równieŜ w bardzo widocznym 
miejscu, pomiędzy trawą a liśćmi wyrosła jeszcze jedna, a za nią jeszcze jedna i jeszcze 
jedna. ... Wszystkie razem tworzyły ścieŜynkę, która prowadziła przez las. Dziewczynka 
zaczęła poruszać się od jednej róŜy do drugiej, najpierw bardzo powoli, a następnie co-
raz szybciej i szybciej. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła się na skraju lasu, gdzie 
czekali na nią mama i tata. Oni równieŜ zauwaŜyli ścieŜkę wyznaczaną im przez róŜe  
i podąŜyli na jej poszukiwanie. 

W tej drodze pomagało im równieŜ nieustanne odmawianie „Zdrowaś Maryjo”. 
 To właśnie one, wszystkie wypowiadane „Zdrowaś Maryjo”, przemieniały się w ścieŜ-
kę róŜ, które znów doprowadziły ich do siebie. 

RównieŜ nasze „Zdrowaś Maryja” stają się jak ścieŜka, która prowadzi nas przez 
zawile drogi tego świata. Jedynie one mogą nas pewnie doprowadzić aŜ do ramion na-
szego niebieskiego Ojca. 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Co to jest cnota czystości? 
Czystość jest tą cnotą, która wyraŜa pozytywną integrację Ŝycia płciowego z Ŝy-

ciem człowieka jako osoby, a w konsekwencji – wewnętrzną jedność człowieka w jego 
bycie cielesnym i duchowym. Jest ona ściśle związana z cnotą wstrzemięźliwości, której 
celem jest podporządkowanie namiętności i ludzkiej zmysłowości rozumowi. 

 
Jakie są podstawowe grzechy przeciw czystości? 
Są nimi: samotne poszukiwanie rozkoszy seksualnej, stosunki przedmałŜeńskie lub 

pozamałŜeńskie, praktyki homoseksualne, pornografia. 
 
Co wynika z dobrowolnie zawartego związku małŜeńskiego pomiędzy męŜczyzną i 

kobietą? 
Z dobrowolnie zawartego związku małŜeńskiego wynika nierozerwalność małŜeń-

stwa, wierność i przyjęcie daru płodności. 

Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą. 
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15 
 
W następną Niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny. 
Błogosławieństwo ziół i kwiatów po kaŜdej Mszy Św. 
Kolekta następnej niedzieli przeznaczona będzie na opał a przed kościołem zbiórka 
na Wydział Teologiczny w Opolu. 
W przedsionku kościoła będzie moŜna nabyć świece z wizerunkiem Matki BoŜej. 
 
29 lipca zakończyły się  dla dzieci „Wakacje z Bogiem”. W ramach tych zajęć prze-
prowadzono 4 spotkania w salce, które przybliŜyły dzieciom wybranych świętych. 
Odbyły się równieŜ 4 wycieczki, które cieszyły się duŜym zainteresowaniem dzieci 
 i opiekunów. W zajęciach i wycieczkach uczestniczyło od 38 do 56 dzieci. 
W imieniu dzieci i ich rodziców Zarząd Parafialnego CARITAS składa serdeczne 
podziękowania swoim członkom i wolontariuszom za poświecony czas i niemały 
trud do przygotowania i prowadzenia zajęć i wycieczek. Dziękujemy więc paniom: 
Alinie Sandorskiej, Marii Poloczek, Krystynie Rokita, Halinie Stasiak, Marii Mań-
czyk, ElŜbiecie Cieśla, Małgosi Poloczek oraz panu Rafałowi Pocześniok; wolonta-
riuszom: Judycie, Karolinie, Ewelinie, Patrycji, Oli, Sandrze; z kuchni za smaczne 
śniadania paniom: Rosildzie Pawlik, Małgorzacie Muc, Marii Ebelt, Reginie Pie-
chota, ElŜbiecie Mikoszek, Gizeli Lebioda oraz paniom które piekły ciasta i daro-
wały produkty do przygotowania śniadania. Parafialny CARITAS składa równieŜ 
podziękowania UMiG , BS, firmie ELTETE  za pomoc w sfinansowaniu kosztów 
organizacji „Wakacji z Bogiem”. Dziękujemy równieŜ panu Adrianowi Smykała  
za bezpieczny dowóz dzieci. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać! 
 
Zapisy na parafialną pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 28.08 
 u pani Marii Baron tel.: 774631813 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Sylwia Janoszka z Kolonow-
skiego i Janusz Steinert ze Staniszcz W. (zap. III), Ewelina Piekarska 
 z Zawadzkiego i Krzysztof Karelus z Kolonowskiego (zap. III), Agnieszka 
Kołodziej z Kolonowskiego i Grzegorz Koik ze Spóroka (zap. III), Sabina 

Andryszek z Ozimka i Piotr Mesjasz z Kolonowskiego (zap. I), Kinga Swoboda 
 z Witten i Piotr Swoboda z Witten (zap. I) 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz świece. 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Drzymała 
oraz p. Ernestowi Kurczyk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!  
 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Stefanię Glik, Barbarę 
Strzyś, Marię Kaczmarczyk oraz Annę Wilczek . Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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