
Porządek Nabożeństw 

od 17.07. do 24.07.2011 r. 

 

Niedziela  17.07.  XVI zwykła 

  7:30  Zur Gottes Vorsehung u. Maria Hilf mit der Bitte um Gesundheit u. Gottes Segen für 

Anna anlässlich des 30. Geburtstages u. um Gottes Schutz für den Ehemann 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  ………………………………………… 

17:15  Nieszpory 

18:00  Do Anioła Stróża za roczne dziecko Karolinę Muszkiet oraz o zdrowie i bł. Boże dla 

rodziców i chrzestnych 

 

Poniedziałek  18.07.   
  7:00  Za + matkę Franciszkę w r. śm., ojca Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, jego 

rodziców Martę i Augustyna Zajonc, + wnuka Mateusza Zajonc, ciotkę Franciszkę  

i Jana Lisok, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franca Frania, Emi-

la i Annę Mlynek, brata Waltra, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszar-

da i Adolfa 

 

Wtorek  19.07   

18:00  Za + matkę Paulinę Steinert w r. śm., zaginionego ojca Józefa, męża Józefa Leja, Beatę 

Leja, brata Gerharda, Pawła Bronek, s. Marię Rogera, Albinę Steinert oraz ++ dziadków 

Leja, Drzymała i Steinert 

 

Środa  20.07.  bł. Czesława, prezb., patrona diecezji, wsp. 

  7:00  Do Op. Bożej przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za odebrane łaski, z proś-

bą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla p. Ewalda z ok. 75 r. ur. oraz o bł. Boże w rodzi-

nie i w rodzinach dzieci 

 

Czwartek 21.07.   

18:00  Za + męża o ojca Antoniego Sowicz w r. śm. 

 

Piątek  22.07.  św. Marii Magdaleny, wsp. 

17:30  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 

18:00  Za + matkę Martę Machnik w r. śm., ojca Piotra, rodziców Annę i Andrzeja Ochman, 

ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Sobota  23.07.  św. Brygidy, zak., patronki Europy, św. 

  8:00  Za + męża i ojca Huberta Lamich, ++ teściów Marię i Pawła, ++ rodziców Annę i Anto-

niego Smandzich, ++ szwagierki: Helenę i Małgorzatę, siostrę Elżbietę, szwagrów: 

Wiktora, Adolfa i Gerharda oraz starzyków z obu stron 
 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha Św. dla 

córki Judyty z ok. 18 r. ur. 

 

Niedziela  24.07.  XVII zwykła 

  7:30  Für + Norbert Lebioda (von Nachbarn) 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za + męża o ojca Krystiana z ok. 7 r. śm., teścia Michała, chrześniaka Patryka oraz  

++ z pokr. 

17:15  Nieszpory 

18:00  Za + syna Waldemara, rodziców, siostrę, 3 braci, teściów, 2 szwagierki, bratową, 

szwagrów, siostrzeńca oraz ++ z rodziny 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

29(920) 17.07.2011 – 24.07.2011 
 

 

Abyśmy szli i owoc przynosili 

 

My, ludzie, potrafimy przecież jednocześnie wątpić 

i wierzyć, popadać w rozpacz i żywić nadzieję,  

nienawidzić i kochać, płakać i śmiać się, być grzesz-

nymi i świętymi. Stale doświadczamy siebie jako 

pełnych sprzeczności. Ale jedno zwłaszcza zdanie  

z przypowieści o chwaście wśród zboża może  

przywrócić nam spokój, obudzić nadzieję, dodać 

odwagi: „Pozwólcie obojgu róść aż do dnia żniwa”.  

Bóg jest owym siewcą, który zasiał w nas wszystkich ziarno królestwa  

niebieskiego. Nie zrezygnował z nas, nie potępia widząc nasze złe strony. 

On wie, że źli są nie tylko źli, a dobrzy nie tylko dobrzy. Zawsze liczy na 

nasze dobre strony, na nasze nawrócenie i nieustannie okazuje nam przeba-

czenie. Szanuje naszą wolność i przyznaje nam prawo do rozwoju, zrastania 

i dojrzewania. On sam weźmie na siebie całe nasze zło, wyrwie i spali nasze 

chwasty. Sprawi, że nasza bezduszność i brak miłosierdzia pójdą w zapo-

mnienie, jeśli tylko będziemy szczerym sercem starać się o to, by nasze  

życie wydało dobre owoce.  

„Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosi-

li, i by owoc wasz trwał”. Bóg wybrał nas nie dlatego, że my jesteśmy  

dobrzy, lecz dlatego, że On jest dobry. Mimo wewnętrznego rozdarcia  

i sprzeczności, którymi jesteśmy dogłębnie naznaczeni, możemy wydać 

trwałe owoce.  

„W komunii z Bogiem” 

Program Duszpasterski Kościoła w Polsce 



Przykład 

Pustelnik obserwował raz w lesie krogulca. Krogulec niósł do swego 

gniazda kawałek mięsa: poszarpał to mięso na wiele maleńkich kawałków 

i zaczął karmić nimi również małą, ranną wronę. Zdziwił się, że krogulec 

karmi małą wronę i pomyślał: – Bóg dał mi znak. Nawet mała zraniona 

wrona nie została przez Niego opuszczona. Bóg nauczył dzikiego krogulca 

dokarmiać stworzonko należące do innego gatunku, osierocone w świecie. 

Widocznie Bóg daje to, co potrzebne jest wszystkim stworzeniom. My 

tymczasem martwimy się tylko o nas samych. Muszę przestać martwić się 

o siebie! Bóg pokazał mi, co mam czynić. Nie będę już starał się o poży-

wienie! Bóg nie opuszcza żadnego ze swych stworzeń, nie opuści i mnie! 

Tak też uczynił: usiadł w lesie i nie ruszył się stamtąd, tylko modlił 

się. Przez trzy dni i trzy noce pozostał tam, nie pijąc wody i nie jedząc nic. 

Po trzech dniach pustelnik był tak osłabiony, że nie mógł podnieść ręki. 

Z wielkiej słabości zasnął. Oto we śnie ukazał mu się anioł. 

Anioł spojrzał na niego nachmurzony i powiedział: 

– Znak był oczywiście dla ciebie, ale po to, byś nauczył się naśladować 

krogulca!  

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

Co oznacza wyrażenie komunia świętych? 

 Wyrażenie to oznacza przede wszystkim komunię wszystkich człon-

ków Kościoła w „rzeczach świętych” (sancta): w wierze, w sakramentach, 

w sposób szczególny w Eucharystii, w charyzmatach i innych darach  

duchowych. U podstaw tej komunii leży miłość, która „nie szuka  

swego” (1Kor 13,5), lecz nakłania wiernych, aby „wszystko mieli wspól-

ne” (Dz 4,32), także swoje własne dobra materialne na użytek najbardziej 

potrzebujących. 

Co jeszcze oznacza wyrażenie komunia świętych? 

 Wyrażenie to oznacza jeszcze komunię między osobami świętymi 

(sancti), to jest między tymi, którzy dzięki łasce zjednoczyli się z Chrystu-

sem umarłym i zmartwychwstałym. Niektórzy są pielgrzymami na ziemi; 

inni, którzy odeszli z tego życia, poddawani są oczyszczeniu, wspierani 

przez nasze modlitwy; inni wreszcie zażywają chwały Bożej i wstawiają 

się za nami. Wszyscy razem stanowią jedna rodzinę w Chrystusie,  

Kościół, ku chwale Trójcy Prze-najświętszej  

Dzisiaj obchodzimy XVI niedzielę zwykłą. 

Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15. 

 

W dniach 18 - 23 lipca (poniedziałek - sobota) na  

Górze Św. Anny Święto Młodzieży 

 

W środę wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, patrona  

diecezji opolskiej 

 

W sobotę święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki  

Europy 

 

Parafialny Zespół Caritas organizuje dnia 25.07.

(poniedziałek) pielgrzymkę do Św. Anny w Oleśnie. Zapisy 

w zakrystii do dnia 22.07. (piątek) 

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ewa 

Kaczmarczyk (z d. Poloczek) z Prudnika i Mateusz 

Kaczmarczyk z Kolonowskiego (zap. I)  

 

Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny, Stadt 

Gottes, Pico i Weite Welt 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie  

p. Ewaldowi Rathmann i p. Cycylii Lempa składamy 

jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa 

i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Różanej:  

Justynę Czupała, Cecylię Gajdos, Iwonę Cierpich, Danutę 

Rzepczyk. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

29/2011 


