
Porządek Nabożeństw 

od 12.07. do 19.07.2015 r. 

 

Niedziela 12.07. XV zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………………… (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + matkę i babcię Stefanię, ojca Bolesława + teściów Józefa i Agnieszkę 

17:15 Nieszpory 

18:00 ………………………… 

 

Poniedziałek 13.07. św. Andrzeja i Benedykta, pustelników 

18:00 Za + Stefanię Steinert - zam. od 3 Róży różańcowej 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 

Wtorek 14.07. 

18:00 Za + ojca Wincentego w r. śmierci, ++ matkę Martę ich rodziców, rodzeństwo, siostrę Edy-

tę i dusze opuszczone 

 

Środa 15.07. św. Bonawentury, biskupa i doktora 

  8:00 O łaskę powrotu do zdrowia w pewnej int. 

 

Czwartek 16.07. NMP z Góry Karmel 

17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18:00 1. Za ++ Stefanię Steinert i Pawła Pietruszka - zam. od sąsiadów 

 2. Za + męża i ojca Alfreda oraz ++ pokr. 

 

Piątek 17.07. 

17:30  Różaniec za młode pokolenie oraz w int. ŚDM 2016 

18:00  Za + ojca Karola Pawlik, ++ rodziców Małgorzatę i Konrada Jancik, Elfrydę i Rudolfa 

 

Sobota 18.07. 

  8:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnuka Mateusza 

Zajonc, teściów Martę i Augustyna Zajonc, ciocię Franciszkę i Jana Lisok, Hildegardę  

i Ludwika Pękala, Marię i Karola Miosga, Franca Frania, Emila i Annę Mlynek, brata Wal-

tra, Ritę i Ewalda Puzik, szwagrów Ernesta, Piotra, Ryszarda i Adolfa 

————————–—–——–————————————–——–—————— 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Emilię i Rudolfa Jarzombek w r. śmierci ++ z pokr. Jarzombek, Ziaja, 

Bronder 

 

Niedziela 19.07. XVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra, ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, 

dziadków, Urszulę w r. śmierci ciocie, pokr i dusze opuszczone (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + doktora Jana Jonek - zam. od Edmunda Antczyk 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ matkę Elżbietę, męża Karola w 3 r. śmierci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Refleksja 

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu  

i zaczął rozsyłać ich po dwóch”. 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się 

dlaczego Jezus posyła apostołów po 

dwóch? Aby było im raźniej? Aby czuli 

się bezpieczniej? Znamy powiedzenie 

„Co dwie głowy, to nie jedna”. Gdyby 

przyszło prowadzić uczniom jakieś  

zawiłe dyskusje z ludźmi gotowymi 

podważyć prawie każdy argument, na 

pewno to, że są we dwóch, daje im ja-

kąś gwarancję wybrnięcia z sytuacji. 

Czy jednak o inteligencję tutaj chodzi? 

Szukając rozwiązania tej niedzielnej zagadki, pomyślmy o przykazaniu, 

które daje nam Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Najpierw pokornie 

obmywa apostolskie nogi, po czym mówi, że chce, abyśmy się tak kochali, 

jak On nas pokochał. Jezus posyła po dwóch, aby przekonywującym było 

nie tylko świadectwo słowa, czy nawet najbardziej miłosiernego i czułego 

gestu, ale by ewangelizowała miłość wzajemna uczniów! „Patrzcie, jak oni 

się miłują” – to w jaki sposób patrzymy nawzajem na siebie, jak ze sobą 

rozmawiamy, jak spędzamy wspólnie czas, ma największą siłę oddziaływa-

nia. 

Z faktu, że Chrystus posyła po dwóch wynika, że chrześcijaństwo nie jest 

religią dla indywidualistów. „Pomodlę się, postaram się, pójdę do kościoła 

i będzie dobrze”. Nie, nie będzie. Życie z Jezusem zaczyna naprawdę sma-

kować, gdy dzielimy je z innymi i mamy świadomość, że idziemy razem  

w stronę nieba (miejmy nadzieję, że nie w innym kierunku). 

Jak przeżywam moją wiarę? Czy myślę, że to moja osobista i prywatna 

sprawa? Kiedy ostatnio rozmawiałem o Jezusie z kimś bliskim?  

 

Sentencja tygodnia: Stanisław Jerzy Lec - Samotności, jakaś ty przelud-

niona!  

 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 

Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach 

jako wzniosła forma miłosierdzia. 

 

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA 

Aby chrześcijanie w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadec-

two miłości do ubogich i wnosić wkład, by społeczeństwo stało się bardziej 

braterskie. 

——–————–————————–——–———–——————— 

Opowiadanie 

Wytrwała nauka 

Pewien chiński chłopiec chciał nauczyć się szlifowania nefrytów. Dlatego 

udał się do najlepszego nauczyciela zawodu w całych Chinach, a ten przyjął 

go na ucznia. 

Pierwszego dnia nauczyciel dał mu kawałek nefrytu i polecił: 

- Zaciśnij go w dłoni. 

Przez cały dzień chłopiec stał nieruchomo, trzymając w ręce nefryt. Nie robił 

nic innego. 

Następnego dnia przyszedł odważnie do nauczyciela, z nadzieją, że nauczy 

się czegoś nowego. Lecz mężczyzna znów włożył mu do ręki kawałek nefry-

tu i powiedział: 

- Trzymaj go dobrze. 

I znowu przez cały dzień jedynym zajęciem chłopca było trzymanie w zaci-

śniętej dłoni kawałka nefrytu. Tak było następnego dnia i kolejnego także. 

Przez cały rok. 

Wreszcie któregoś ranka chłopiec przyszedł do nauczyciela i, jak zwykle, 

wyciągnął do niego otwartą dłoń. Nauczyciel włożył mu do ręki kamień. 

Lecz kiedy kamień lekko musnął jego dłoń, chłopiec wykrzyknął: 

- Ależ to nie jest nefryt! 

Nauczyciel uśmiechnął się: 

- Teraz już znasz nefryty. 

——–————–————————–———–———————–—— 

Na wesoło 

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:  

-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny.  

Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  

- Mamusiu, babcia mnie straszy! 

 

Rozmawiają dwie gaździny o swoich dzieciach. Jedna z nich się chwali:  

- A mój Jasiek to teroz studjuje w takim uniwersytecie, co to się tak jakoś 

nazywo: ugryz - nie, nie ugryz!... użarł - nie, nie użarł... A! Już wim! UJOT!  

Dzisiaj kolekta na zakup opału do obiektów parafialnych. Nieszpory o 17:15. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

W poniedziałek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

W czwartek o 17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji powołań. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

W każdy piątek przed Mszą św. Różaniec za młode pokolenie, Pragniemy włączać intencję  

o dobre przygotowanie i przeżycie ŚDM 2016. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Do czwartku po każdej Mszy św. jest odprawiana Nowenna przed świętem NMP z Góry  

Karmel. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Ofiary składane na cel 

malowania świątyni w kancelarii, kościele i banku. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Sebastian Dandyk zam. Kolonowskie. i Anna Bonk zam. Kolo-

nowskie. 2. Dawid Bereziuk zam. Kolonowskie i Katarzyna Mikłuszka zam. Stanisz-

cze Wlk. 2. Robert Pawlik zam. Kolonowskie i Aleksandra Basaj zam. Opole. 2. Woj-

ciech Malek zam. Chrząstowice i Milena Markowska zam. Kolonowskie. 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kolejowej: Karinę Mocny, Alicję  

Michen, Mirelę Świerc, Sylwię Hajduk i Alinę Sandorską. Bóg zapłać! (prośba o przyjście  

w środę i piątek). 

——–————–————————–—–———–——–———–——————— 

Wakacje 

20 - 25.07. Święto Młodzieży na Górze św. Anny. 

20 - 29.07. Camino - Sandomierz - Kraków (205 km). ). Spotkanie chętnych do wyru-

szenia w drogę w czwartek o godz. 20:00 na plebanii. 

26.07. niedziela, godz. 17:00 błogosławieństwo kierowców i pojazdów  

05.08. środa, wyjazd do Barda, Wambierzyc i Polanicy. Koszt 15 zł. Zapisy w kancela-

rii i zakrystii  

17 – 22.08, piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii i zakrystii  

28 – 30.08, obchody Aniołów Stróżów na Górze św. Anny. Zapisy w kancelarii  

i zakrystii  

Błogosław Panie Nas! 

28/2015 


