
Porządek NaboŜeństw 
od 26.06. do 03.07.2011 r. 

Niedziela  26.06.  XIII Zwykła 
  7:30  Für + Ehemann u. Vater Jan, ++ Eltern Barbara u. Stanisław, Wiktoria u. Karol, 

Schwestern Stefania u. Hildegarda, Brüder Wilhelm u. Oswald, Schwägerin 
ElŜbieta, Neffen Jerzy u. alle ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian 
16:00  NaboŜeństwo z powitaniem pielgrzymów 
18:00  Za + matkę w r. śm., ojca, brata, teściów oraz ++ z pokr. 
 
Poniedziałek  27.06.   
  7:00  ………………………………………….. 
 
Wtorek  28.06  św. Ireneusza, bpa i m., wsp. 
18:00  ………………………………………….. 
 
Środa  29.06.  śś. Ap. Piotra i Pawła, ur. 
  8:00  ………………………………… (Deutsch) 
18:00  Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę 

i zdrowie dla Marii Hornik z ok. 75 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
Czwartek 30.06.   
18:00  Do BoŜej Op. przez wst. MB z podz. i z prośbą o dalsze bł. BoŜe od rodzin 

z I ołtarza  
 
Piątek  01.07.  Najśw. Serca Pana Jezusa, ur. 
  7:00  ………………………………… (Deutsch) 
17:30  RóŜaniec w int. dzieci i młodzieŜy 
18:00  Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 50 r. ur. p. Krystyny Mań-

czyk oraz o bł. BoŜe w całej rodzinie 
 
Sobota  02.07.  Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny, wsp. 
  8:00  Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Bogdoł, ojca Józefa Konieczny, ++ dziad-

ków oraz ++ z pokr. Bogdoł, Konieczny i Strzelczyk  
 
 
17:00  NaboŜeństwo I sobót 
18:00  Przez wst. św. Piotra o zdrowie i bł. BoŜe dla wszystkich wędkarzy oraz ich 

rodzin z koła PZW Kolonowskie oraz o radość wieczną dla ++ wędkarzy 
 
Niedziela  03.07.  XIV zwykła - odpust  
  7:30  ………………………………… (Deutsch) 
10:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
11:00  Za Ŝyjących i ++ Parafian 
15:00  Nieszpory 
18:00  Za + syna Patryka Przybył w 3 r. śm., ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpią-

ce 

Nasza Kolonowska 

Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Recepta na codzienność 

 
 Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się 
do dobra, więc coraz trudniej usłyszeć z jego ust 
słowo: dziękuję. To normalne Ŝe Ŝyję, Ŝe jestem 
zdrowy, Ŝe mam pracę, Ŝe jest chleb na stole... 
Nie dziękuję Bogu i nie dziękuję ludziom. Czuję 
się samowystarczalny i niezaleŜny! Czasem tyl-
ko czuję dziwny niepokój wewnętrzny, gdy na-
gle obok mnie ktoś zachoruje, ktoś umiera, traci 
pracę...  
 Człowiek równie łatwo przyzwyczaja się 
i do zła. Więc zło nie robi na nim wraŜenia, wul-
garyzmy nie draŜnią uszu, wiele zła znajduje 
w chrześcijańskich rozmowach nawet usprawie-
dliwienie. Mamy róŜne kodeksy zasad i norm 
moralnych w zaleŜności od partnera rozmowy. KradzieŜ jest tylko 
„zorganizowaniem”, rozwód – „rozwiązaniem problemu i prawem do osobiste-
go szczęścia”; oszukiwanie – „Ŝyciową zaradnością”; uczciwość – „Ŝyciową 
słabością”; cudzołóstwo – „miłością”; praca juŜ nie jest pracą...  
 Tymczasem Chrystus mówi dziś w Ewangelii: „Gdy brat twój zgrzeszy 
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy...”. Więc trzeba budzić sumie-
nia!... Czy jednak świadomi własnej słabości i grzeszności moŜemy upominać 
innych? Tak! MoŜemy i musimy w imię chrześcijańskiej odpowiedzialności za 
zbawienie bliźniego, zawsze jednak pamiętając o słowach Apostoła: „Bracia, 
nikomu nie bądźcie nic dłuŜni poza wzajemną miłością”. Trzeba czynić prawdę 
w miłości… Upomnieć dla dobra bliźniego, ku zbudowaniu, ku umocnieniu, 
uratowaniu, dla zbawienia.  
 Czasem będzie to trudne słowo prawdy, czasem w odpowiedzi usłyszy-
my: „Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy! Zajmij się sobą! Ja poniosę konse-
kwencje!” Czy na pewno? Z tym ostatnim zgodzić się nie moŜemy! Wszyscy 
poniesiemy konsekwencje! Bo jako chrześcijanie jesteśmy jak naczynia połą-
czone: albo wzrastamy wspólnie ku świętości, albo wzajemnie ściągamy siebie 
w dół… 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych 
chorych na Aids, zwłaszcza w krajach najuboŜszych 
 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 
Za zakonnice pracujące na terenach misyjnych,aby był świadkami ewangelicznej 
radości i Ŝywym znakiem miłości Chrystusa 
 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
W int. Ks. Piotra Bekierz i jego posługi duszpasterskiej w tutejszej Wspólnocie 
Parafialnej 
 
W lipcu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej: 
 03.07. RóŜa 12 p. Mafred Ullmann 
 10.07. RóŜa 1  p. Teresa Obst 
 17.07. RóŜa 2  p. Anna Bock 
 24.07. RóŜa 3  p. Inga Muc 
 31.07. RóŜa 4  p. Hildegarda Czupała 
 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
 Dlaczego Kościół jest Ludem BoŜym? 
Kościół jest Ludem BoŜym, poniewaŜ spodobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie 
pojedynczo, lecz ustanowić ich jako lud, zgromadzony w jedności z Ojcem i Synem, 
i Duchem Świętym. 
 
 Jakie są cechy charakterystyczne Ludu BoŜego? 
Lud BoŜy, którego członkami stajemy się przez wiarę w Chrystusa i chrzest, został usta-
nowiony przez Boga, Zwierzchnikiem (Głową) jest Jezus Chrystus, udziałem jego jest 
godność i wolność synów BoŜych, jego prawem jest nowe przykazanie miłości, jest 
posłany, aby być solą ziemi i światłem świata, a jego celem jest Królestwo BoŜe, zapo-
czątkowane juŜ na ziemi. 
 
 W jakim sensie Lud BoŜy uczestniczy w trzech funkcjach Chrystusa: Kapła-
na, Proroka i Króla? 
Lud BoŜy uczestniczy w funkcji kapłańskiej Chrystusa, poniewaŜ ochrzczeni zostają 
konsekrowani przez Ducha Świętego dla składania ofiar duchowych; uczestniczy 
w prorockiej funkcji Chrystusa, gdy przez nadprzyrodzony zmysł wiary niezachwianie 
trwa przy niej, pogłębia jej rozumienie i daje o niej świadectwo; uczestniczy w królew-
skiej funkcji Chrystusa przez słuŜbę, naśladując Jezusa Chrystusa, który jako Król i Pan 
wszechświata stał się sługą wszystkich, przede wszystkim ubogich i cierpiących. 

Dzisiaj obchodzimy XIII niedziel ę zwykłą. 
Zapraszam na naboŜeństwo powitania pielgrzymów ok. godz. 16:00! 
 
Dziś na Górze Św. Anny pielgrzymka męŜczyzn i młodzieńców. Wyjazd pielgrzymki rowerowej 
o godz. 6:00. Suma o godz. 10:00. 
 
W środę ur. śś. Piotra i Pawła. Kolekta przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 
 
W piątek ur. Naj św. Serca Pana Jezusa (Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów).  
Odwiedziny chorych od godz. 8:00 i w sobotę od godz. 9:00. 
 
W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. NaboŜeństwo przebłagalne 
o godz. 17:00. Zapraszamy! 
 
W następną niedzielę obchodzimy uroczystość odpustową ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 
Kaznodzieją odpustowym będzie o. Mariusz (SVD), a sumie odpustowej przewodniczyć będzie 
ks. Konrad Lempa. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00 do 18:00, w sobotę od godz. 8:00 
do 12:00 i od 15:00 do 18:00. 
 
Z dn. 24 sierpnia br. nastąpi zmiana na stanowisku proboszcza Parafii Niepokalanego Serca Maryi 
w Kolonowskiem. Nowym duszpasterzem tutejszej Wspólnoty będzie ks. Piotr Bekierz. Niech nasze 
modlitwy będą dla niego wsparciem. 
 
Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie! 
Kończy sie mój urlop. Przed powrotem do Peru pragnę raz jeszcze wyrazić moją wdzięczność za 
Wasze hojne wsparcie w wysokości 4000 zł dla naszej misji w Peruwiańskiej Amazonii. Dziękując 
takŜe za Wasze modlitwy w intencji misji, polecamy się raz jeszcze Waszej duchowej pamięci oraz 
wypraszamy łaski dla Was przy ołtarzu i na modlitwie. 
Bóg zapłać i szczęść BoŜe Ŝyczy wszystkim - ks. Gerard Tyralla 
 
Od 23 do 30 sierpnia pielgrzymka piesza na Górę Św. Anny. Proszę osoby zainteresowane 
o wpisanie się na listę. 
 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przygotowali ołtarze do procesji BoŜego 
Ciała, dzieciom za przygotowanie dywanów, a takŜe orkiestrze, p. organiście, siostrze katechetce, 
dzieciom w bieli i ich rodzicom, mariankom, ministrantom, szafarzom za uświetnienie liturgii Mszy 
św. i procesji oraz Panom: Grzegorzowi i Łukaszowi Grabowskim, Janowi Romańczuk, Józefowi 
Kulik, Mariuszowi Rolik, Henrykowi i Michałowi Drzyzga, Patrykowi Budny, Rudolfowi Puzik, 
Mieczysławowi śyła, Stefanowi Kruk i Denisowi Ziaja za transport i rozładunek węgla do kościoła. 
Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Gertrudzie Bonk, p. Hildegardzie 
Mocny, p. Hildegardzie Szydłowskiej, p. Edeltraucie Kluba, p. Marii Hornik i p. Elisabeth 
Spallek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 
lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Chabrów: Joannę Spałek, Teresę Nowicką i Eweli-
nę Drzymała oraz z ul. Tulipanowej: Teresę Pach. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

26/2011 


