
 

Dziś (18.07) kolekta na cele parafii. Do nabycia kalendarze misyjne ojców Oblatów 
na 2022 rok. 

————————–————–——————–——–—————————— 

W niedzielę (25.07) koleta na cele parafii. O 16:00 Nabożeństwo i błogosławień-
stwo pojazdów, będzie można złożyć ofiarę na środki lokomocji dla misjonarzy. 

————————–————–——————–——–—————————— 

Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Różanej:  
Łucja Antoniewicz, Dorota Feliks, Jadwiga Gawlik. 

————————–————–——————–——–—————————— 

W poniedziałek 26 lipca wyjazd o 15:30 z parkingu na Odpust św. Anny do Olesna. 
Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii. 

————————–————–——————–——–—————————— 

Dziękujemy za udział i modlitwę wszystkim mężczyznom i młodzieńcom, dzieciom 
i rodzicom, którzy uczestniczyli w pielgrzymkach na Górę św Anny, osobom  które 
modliły się u św. Jakuba, św. Rity i św. Józefa. Mieszkańcom Szymiszowa za pod-
jęcie peregrynacji w domach naszej figury św. Józefa. s. Jurandzie i grupie osób  

(31 + 9) które pięknie spędziły czas w Tatrach. 

————————–————–——————–——–—————————— 

W XIII wieku św. Szymon Stock, przełożony generalny zakonu Karmelitów, a zara-
zem wielki czciciel Maryi, który wielokrotnie błagał Maryję o ratunek dla zakonu, 
w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów.  
Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: Przyjmij, synu, 
szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszyst-
kich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawie-
nia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. 
Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej 
rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła 
się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obie-
cała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie  
wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że 
wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypo-
wiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to  
nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 encyklik i innych pism urzę-
dowych w tej sprawie. Szkaplerz w obecnej formie jest bardzo wygodny do nosze-
nia. Można nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą pewnością noszenie 
szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku Najświęt-
szej Maryi Pannie. Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy kró-
lowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni 
święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe 
i św. Wincenty a Paulo. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także Jan 
Paweł II. Nosił go do śmierci. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia  
w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszy-
scy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże 
ten pozostał najbardziej powszechny. Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobo-
wiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie 
Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obro-
nę. 
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Niedziela 11.07. XV zwykła 

  7:00 Różaniec 
  7:30 Za + Helenę Krupka - zam. od sąsiadów 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 
10:00 Za + Magdalenę z ok. 90 r. urodzin oraz ++ rodziców 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ męża Henryka w r. śmierci, rodziców, teściów, dziadków i pokr. 

 

Poniedziałek 12.07. św. Brunona, bp. męczennika, wsp 

  8:00 W intencji parafii i spraw polecanych - 100 lecie sióstr karmelitanek 
 

Wtorek 13.07. 

18:00 Za + Helenę Krupka w miesiąc po śmierci 

19:00 Nabożeństwo Fatimskie 

 
Środa 14.07. 

17:00 Za + Hildegardę Szydłowską w miesiąc po śmierci 
 

Czwartek 15.07. św. Bonawentury, bp. doktora, wsp 
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + Henryka Muc z ok. urodzin 

 

Piątek 16.07. NMP z Góry Karmel 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 
18:00 Za ++ matkę Paulinę Steinert w r. śmierci, zaginionego ojca Józefa, męża Józefa 

Leja, teściów Paulinę i Franciszka, synową Beatę, siostrę Reginę i Teodora Kosy-
torz, brata Gerharda I Elżbietę Steinert, siostrę Rogerę, Albinę Steinert, Pawła Bro-
nek, dziadków Leja, Steinert, Drzymała 

 
Sobota 17.07.  
  8:00 Za ++ rodziców Emilię i Rudolfa w r. ich śmierci, dziadków Annę i Pawła, Elżbietę 

i Hugona oraz pokr. 
17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża i ojca Ericha w r. śmierci, jego matkę Łucję, poległego ojca, rodziców 
Jana i Jadwigę, brata Pawła, bratową Adelajdę, siostrę Elżbietę, zięcia Arnolda, 
pokr. i dusze w czyśćcu 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 
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e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
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od 11.07. do 18.07. 2021 r. 
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Niedziela 18.07. XVI zwykła 

  7:00  Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Franciszkę i Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa Zajonc, wnu-
ka Mateusza, teściów Martę i Augustyna Zajonc, Hildegardę i Ludwika  
Pękala, Marię i  Miosga, Franca Frania, Emila i Anne Mlynek, Waltra  
Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta z synem Norbertem Janys, 
Eleonora i Piotr Dyla, Maria i Ryszard Bednarek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Bolesława w 20 r. śmierci, matkę Stefanię, teściów Agnieszkę  
i Józefa oraz pokr. 

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ Peter Mańczyk, rodziców, brata i pokr. Mańczyk, Ful, Maniera 

 

W niedzielę (11.07) koleta na cele parafii. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

W poniedziałek o 8:00 Msza św. z okazji 100 lecia karmelitanek. Można przynosić 
intencje modlitewne. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

We wtorek o 19:00 Nabożeństwo Fatimskie. Można przynosić intencje modlitew-
ne. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

W piątek NMP z Góry Karmel. Po Mszy św. o 18:00 można otrzymać Szkaplerz.  

—————————–——–——————–——–—————————— 

Niedziela (18.07) kolekta na cele remontowe parafii. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prośba do pań z ul. Różanej: 
Bożena Konieczko, Justyna Czupała, Iwona Cierpich.  

—————————–——–——————–——–—————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, 

—————————–——–——————–——–—————————— 

Bóg zapłać za wszelkie prace, modlitwy, ofiary. Dziękujemy za każdą wpłatę na 
„fundusz cmentarny” za stawiane pomniki i miejsce na cmentarzu. Za ofiary skła-
dane i wpłacane  konto na wymianę systemu grzewczego w świątyni. Za wszelkie 
prace przy świątyni i placu kościelnym. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

Zapowiedzi przedślubne:  

   3 -  Violetta Kasprzyk Chróścina i Adam Koj Kolonowskie.  

1/2 -  Agata Kotowicz zam. Kolonowskie i Marek Jeziorski zam. Kolonowskie.  

1/2 - Daria Ledwoń zam. Dobrodzień i Roman Wacławczyk zam. Kolonowskie.  

1/2 -  Natalia Bartodziej zam. Staniszcze Wlk. i Martin Muc zam. Kolonowskie. 

—————————–——–——————–——–—————————— 

Trwa Spis Powszechny - w budynku UMiG w Kolonowskiem czekają pracownicy, 
którzy pomagają  spisać się każdej osobie chcącej dopełnić obowiązku spisowego. 

 

 

 

 

Niedziela 18.07. XVI zwykła 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ matkę Franciszkę i Alojzego Mlynek, męża Krzysztofa  Zajonc, wnuka Mateusza,  
teściów Martę i Augustyna Zajonc, Hildegardę i Ludwika Pękala, Marię i Miosga, Franca 
Frania, Emila i Annę Mlynek, Waltra Mlynek, Ritę i Ewalda Puzik, Martę i Ernesta z sy-
nem Norbertem Janys, Eleonorę i Piotre Dyla, Marię i Ryszarda Bednarek 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ ojca Bolesława w 20 r. śmierci, matkę Stefanię, teściów Agnieszkę i Józefa, pokr.  

16:30 Nieszpory 

17:00 Za ++ Peter Mańczyk, rodziców, brata i pokr. Mańczyk, Ful, Maniera 

 

Poniedziałek  19.07. 

  8:00 …………………………………. 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze łaski, Boże bł. opie-
kę i zdrowie dla Ewalda Rathmann z ok. 85 r. urodzin 

 

Wtorek  20.07. 

18:00 Za + syna Andrzeja Brolik z ok. urodzin 

 

Środa  21.07. 

17:00 Za ++ ojca Antoniego, matkę Łucję, dziadków, teściów 

 

Czwartek  22.07. św. Marii Magdaleny, święto 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ syna i brata Piotra w r. śmierci, jego ojca , ++ z rodziny 

 

Piątek  23.07. św. Brygidy, patronki Europy, święto 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za ++ rodziców Martę i Wilhelma, męża Józefa, 3 braci, 2 bratowe,  teściów, szwagra, zię-
cia ++ z rodziny 

 

Sobota 24.07. św. Kingi, dziewicy, wsp. 

  8:00 Za ++ matkę Martę w r. śmierci, ojca Piotra ich rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, 
brata Ernesta, siostrę Irenę, męża Emila, dziadków, ciocie i dusze opuszczone 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa, teściów Waleskę i Józefa, siostrę Krystynę, brata Henryka, 
dziadków i pokr. 

 

Niedziela 25.07. XVII zwykła 

  7:00  Różaniec 

  7:30 Za ++ rodziców Adelajdę i  Budnik, dziadków i pokr. Budnik, Machnik 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Roczek: Katarzyna Szymik 

16:00 Nabożeństwo i Błogosławieństwo pojazdów 

17:00 Za ++ syna Waldemara, męża Ewalda, rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia Jana i 
pokr. z obu stron 

od 18.07. do 25.07. 2021 r. 


