
Porządek Nabożeństw 

od 03.07. do 10.07.2011 r. 

 

Niedziela  03.07.  XIV zwykła - odpust  

  7:30  ………………………………… (Deutsch) 

10:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

11:00  Za żyjących i ++ Parafian 

15:00  Nieszpory maryjne i sakr. chrztu św. Emilii Marii Dudarewicz 

18:00  Za + syna Patryka Przybył w 3 r. śm., ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Poniedziałek  04.07.   
18:00  Za ++ parafian z ok. odpustu (z procesją na cmentarz) 

 

Wtorek  05.07   

18:00  Za ++ rodziców Waleskę i Franciszka Czupała, ich syna Reinholda, Gertrudę  

i Kaspra Tomala, ich syna Piotra oraz ++ z pokr. 

 

Środa  06.07.  bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz., wsp  

18:00  Do Op. Bożej przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże  

bł. dla pp. Marianny i Patryka Budny z ok. I r. ślubu 

 

Czwartek 07.07.   

17:00  Godzina Święta. 

18:00  Za + męża i ojca Alfreda Kampa oraz ++ z pokr. 

 

Piątek  08.07.  sw. Jana z Dukli, prezb., wsp. 

17:30  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 

18:00  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Magdy z ok. 18 r. ur. 

 

Sobota  09.07.   
  8:00  Za + męża i ojca Reinholda Czupała w r. śm., jego rodziców Waleskę i Fran-

ciszka, rodziców Gertrudę i Jana Walaszek, o. Krystiana, dwóch braci  

oraz ++ z pokr. 

 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Za ++ męża i ojca Józefa Świerc w 6 r. śm., ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

Niedziela  10.07.  XV zwykła 

  7:30  Für + Ehemann u. Vater Alfred zum Geburtstag u. für alle ++ aus der Verwandt-

schaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  

o dalsze, opiekę Bożą, błogosławieństwo oraz zdrowie dla Magdaleny z ok. ur. 

17:15  Nieszpory 

18:00  Z ok. 18 r. ur. córki Aleksandry, z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą  

o Boże bł. i światło Ducha Świętego 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

27(918) 03.07.2011 – 10.07.2011 
 

 

 

 

 

W Jego śmierci na krzyżu …. została objawiona w peł-

ni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną 

drogą do Ojca, jedyna drogą, która prowadzi do praw-

dy i życia 

 

 

Matko dobrej śmierci! 

 Każdy z nas został stworzony na obraz  

i podobieństwo Boże, obdarzony powołaniem  

i przeznaczeniem, które wypełnia się ostatecz-

nie, gdy przeminie nasze życie doczesne -  

we wspólnocie życia i miłości z Bogiem  

w Jego wiecznym Królestwie. 

Każdy z nas z pełną ufności nadzieją spogląda na Ciebie!  

Odczytuję w Tobie moje przeznaczenie. Jeśli zachowam wierność 

Chrystusowi, Twój los stanie się moim udziałem i ujrzę jak otwierają 

się przede mną drzwi życia. Twój przykład utwierdza moja pewność,  

a Twoja modlitwa wspiera mnie w tej wędrówce i podtrzymuje nadzie-

ję. 

Maryjo nie chcę bać się . I nie będę, jeśli nie będę umierał samotnie. 

Stań wówczas przy mnie z naręczem łask.  

Bym umierając mógł zawołać: Dobrze mi tu być! 

Módl się za mną grzesznikiem, teraz i w godzinę śmierci mojej  

 

      Modlitewne rozmowy z Matką Najświętszą 

         papieża Jana Pawła II 



Tuzin róż 

Pewnego dnia młoda kobieta otrzymała 12 róż z bilecikiem, na któ-
rym napisano: „Od osoby, która cię kocha”. Nie było jednak podpisu. 

Kobieta nie była zamężna, jej myśl pobiegła więc do mężczyzn jej życia: 
do dawnych sympatii, do nowych znajomych. Może to matka i ojciec? Jakiś 
kolega z pracy? Zrobiła w myśli listę ewentu-alnych osób. Wreszcie zatele-
fonowała do swej przyjaciółki, by ta pomogła rozwiązać zagadkę. 

Jedno zdanie przyjaciółki nagle podsunęło jej myśl. 
– Powiedz, to ty przysłałaś mi te kwiaty? 
– Tak. 
– Dlaczego? 
– Gdyż ostatnio, gdy rozmawiałyśmy, byłaś w czarnym humorze. Chcia-
łam, byś spędziła jeden dzień myśląc o wszystkich osobach, które ciebie 
kochają. 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

W jakim sensie Kościół jest Ciałem Chrystusa? 

Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszyst-
kim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmar-twychwstał, tworzy wspól-
notę wierzących jako swoje Ciało, Ko-ściół. Jedność tego Ciała urzeczywist-
nia się w różnorodności,, członków i funkcji. 

 

Kto jest Głową tego Ciała? 

Chrystus „jest Głową Ciała Kościoła” (Kol 1,18). Kościół żyje dzięki Nie-
mu, w Nim i dla Niego. Chrystus i Kościół tworzą „całego Chrystusa” (Św. 
Augustyn); „Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą mistyczną” (Św. 
Tomasz z Akwinu). 

 

Dlaczego Kościół nazywany jest Oblubienicą Chrystusa? 

Ponieważ sam Pan wskazał na siebie jako na „Oblubieńca” (Mk 2,19), który 
umiłował Kościół, wiążąc się z nim wiecznym przymierzem. Wydał się dla 
niej (Kościoła - Oblubienicy), aby ją obmyć swoją krwią i „aby ją uświę-
cić” (Ef 5,26), oraz uczynić płodną Matką wszystkich dzieci Bożych. Pod-
czas gdy termin „Ciało” uwypukla jedność „Głowy” z członkami Ciała, ter-
min „Oblubienica” wskazuje na różnicę w relacji osobowej.  

Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustu parafialnego ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 

Witamy kaznodzieję odpustowego - o. Andrzeja Soboń oraz sumistę ks. prob. Konrada Lempa.  

Zapraszamy na nabożeństwo maryjne z udzieleniem s. chrztu św. o godz. 15:00 

 

Zapraszamy na Godzinę Świętą w czwartek o godz. 17:00 

 

UWAGA DZIECI I RODZICE 
 

Od 06 lipca ruszają WAKACJE Z BOGIEM 2011 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w środy i czwartki od 06 do 28 lipca.   

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

Odbędą się one w dniach: 06.07, 13.07, 20.07, 27.07. W planie zajęć: wspólna modli-

twa, rozmówki, których tematem przewodnim jest „Szanujemy pracę”, 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 i ubezpieczenia. 

Dzieci które chcą wziąć udział w wycieczce przynoszą do kościoła na poniedziałek 

zgodę na wyjazd. Puste oświadczenia będą wykładane na bieżąco na stoliku w kościele. 

Wypełnione (lub zwroty) prosimy składać w koszyczku na stoliku. Dzieci przedszkolne 

na wycieczkę jadą ze starszym rodzeństwem lub rodzicem. Wyjazdy odbędą się  

w dniach: 

07.07.10 – wycieczka głównie dla młodszych dzieci do Stumilowego Lasu w Ży-

rowej: zwiedzanie, zabawy, wycieczka kolorowym wagonikiem, poczęstunek 

14.07.10 – wyjazd do kina Helios (Opole)    

21.07.10 – wycieczka do zabytkowej kopalni  w Tarnowskich Górach 

28.07.10 – Rejs statkiem po Jeziorze Nyskim, zwiedzanie Nysy kolejką, grill nad 

jeziorem. (W razie niepogody mogą wystąpić zmiany miejsca wyjazdów) 

       Parafialny Zespół Caritas 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Picco i Weite Welt 

 

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

Gomoluch, p. Marii Czernik składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosła-

wieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Tulipanowej: Krystynę Pach, Elżbietę Gomoła, 

Annę Tymich, Marię Radimerska. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

27/2011 


