Porządek NaboŜeństw
od 09.11. do 16.11.2008 r.
Niedziela 09.11. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, św.
7:30
Als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um weitere u. für die ++ aus den
Familien Obst u. Szydłowski
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Za Ŝyjących i ++ myśliwych, leśników z Koła Łowieckiego „Leśnik”
z ok. 45-lecia istnienia
2. Za + ks. Huberta Mańczyk z ok. 11 r. śm., jego ojca Zygfryda i brata
Adama
17:15
RóŜaniec za ++ zalecanych
18:00
Za + matkę Franciszkę, ojca Jerzego, męŜa Franciszka, brata, siostrę Joannę, 2 siostrzeńców oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 10.11. św. Leona Wielkiego, pap. i dr K., wsp.
8:00
Do Miłosierdzia BoŜego z podz. za otrzymane łaski
16:00
Procesja i naboŜeństwo ku czci św. Marcina z Tours
Wtorek 11.11. św. Marcina z Tours, bpa, wsp.
8:00
Za + męŜa Eryka Walaszek, jego rodziców, o. Krystiana oraz ++ z pokr.
Walaszek i Schatton
Środa 12.11. św. Jozafata, bpa i .wsp.
17:00
Za + ojca Pawła Leja w r. ur. oraz za + matkę ElŜbietę
Czwartek 13.11. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, mm., wsp.
17:00
Za + ojca Antoniego Gomoła w r. śm., + matkę Agnieszkę, jej siostrę Marię, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. Giza, Kocwander i Gomoła
Piątek 14.11.
17:00
Za + męŜa, rodziców, teściów oraz ++ z rodzeństwa z obu stron (Msza św.
młodzieŜowa)
Sobota 15.11.
8:30
Do Op. BoŜej i Matki BoŜej z podz. za opiekę i zdrowie z ok. 50 r. ur.,
z prośbą o BoŜe bł. w rodzinie oraz za + ojca Jerzego i ++ z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za ++ rodziców Janinę i Mariana, teścia Eugeniusza oraz za ++ z rodziny

Niedziela 16.11. XXXIII zwykła
7:30
Zur Gottes Vorsehung u. dem Unbefleckten Herzen Marias als Dank für
erhaltene Gnaden u. Bitte um weitere Gnaden u. Gesundheit in der Familie
anlässlich des Hochzeitstages
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W intencji pielgrzymów do Turzy Śląskiej
17:15
Nieszpory
18:00
…………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
45(782) 09.11. – 16.11.2008

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Wiele osób sądzi, Ŝe najwaŜniejszym kościołem
papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie. To
jednak nieprawda. Bazylika świętego Jana na Lateranie odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień,
przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech
Bazylik Większych Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska
staroŜytnych posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku
zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary
chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac siedzibą papieŜy. Konstantyn Wielki bowiem pałac ten podarował papieŜowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był on rezydencją papieŜy.
Jej poświęcenia dokonał papieŜ św. Sylwester I 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieŜy i odbyło się pięć soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieŜy
od czasów niewoli awiniońskiej na początku XIV w. W 1377 r. papieŜ
Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie.
KaŜdy nowo wybrany papieŜ udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad
wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje
wagę i rolę tego miejsca: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta
i Świata.
Dla pozostałych trzech bazylik rzymskich obchodzimy jedynie wspomnienie (na przykład dla bazylik św. Piotra i św. Pawła - 16 listopada).
Dzisiejszy obchód ma jednak rangę święta, a więc taką, jaka przysługuje
parafianom kaŜdej świątyni na świecie w dniu rocznicy jej poświęcenia.
Bazylika laterańska, jako katedra papieŜa, jest parafią nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś święto.

Dlaczego Kościół występuje przeciw narkotykom?
Kościół występuje przeciw narkotykom z tego samego powodu,
dla którego sprzyja Ŝyciu: poniewaŜ w kaŜdym człowieku dostrzega
BoŜe dziecko. Tymczasem przyjmowanie narkotyków oznacza właśnie
samozagładę. Zaczyna się od ciekawości, a kończy tragedią. W pewnym stopniu narkotyk działa niszcząco jak alkohol i tytoń, ale jego
skutki oznaczają większe spustoszenie i upokorzenie. Jest to plaga typowa dla naszych czasów, które charakteryzują się przewrotami społecznymi i gwałtownymi konfliktami w niespotykanej skali. Narkotyk jest
znakiem upadku wartości moralnych. To pustynia ideałów i sensu Ŝycia: wpada się w pułapkę narkotyku, gdy Ŝycie nie ma juŜ sensu. Jest to
nieszczęście, które zdarzyć się moŜe w kaŜdej rodzinie. W obliczu tej
plagi rodzice nie są bardziej winni niŜ nauczyciele, wychowawcy i autorytety publiczne.
W obliczu młodego narkomana pozostajemy bezsilni. JednakŜe
nikt nie odczuwa tego bardziej niŜ ci, którzy kochają najwięcej - rodzice. Powinni zatem unikać dwu skrajnych postaw: rezygnacji i desperacji. WaŜne, by mieli właściwą świadomość sytuacji i byli gotowi przeciwdziałać jej w granicach moŜliwości. Nie powinni patrzeć na narkotyzujące się dziecko jak na nieszczęście czy hańbę. Powinni uzbroić się
w odwagę i trwać u boku dziecka, które jest słabsze od innych, moŜe
bardziej nieszczęśliwe, okazując mu jeszcze więcej miłości. Tak samo
powinni postąpić wobec dziecka, które uprawia niewłaściwą miłość nie mogą przestać go kochać.
Dziś zjawisko narkomanii osiągnęło rozmiary alarmujące.
We Włoszech umiera ponad tysiąc młodych ludzi rocznie. Wielkie miasta, ale takŜe ośrodki mniejsze są objęte tą plagą. Kryją się za tym kolosalne interesy, nielegalny handel, gigantyczne spekulacje, ale przede
wszystkim psychiczna kruchość młodych ludzi, często niedostateczny
dialog w rodzinie, lecz przede wszystkim brak konkretnych odpowiedzi
na problemy egzystencjalne młodzieŜy.
Narkomania jest zatem przede wszystkim problemem egzystencjalnym, który uwidacznia się na obszarze kultury, religii, Ŝycia rodzinnego. Leczenie winno być prowadzone we wspólnocie „ratującej”, a nie
w więzieniu; w atmosferze zrozumienia, a nie izolowania na marginesie; poprzez zapobieganie, a nie wyłączanie; przez wychowanie, a nie
represje. Podsumowując: zamiast lansować kampanie reklamowe przeciwko narkomanii, niezwykle kosztowne lecz bezskuteczne, trzeba
przedstawiać młodym wartości, treści duchowe, wzory Ŝyciowe. Jest to
prawdziwa alternatywa w walce z narkomanią; obok konkretnego, pełnego odwagi zaangaŜowania w wolontariat we wspólnotach terapeutycznych. Taka jest takŜe odpowiedź Kościoła.
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Dzisiaj Rocznica Poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie,
Matki i Głowy Wszystkich Kościołów Miasta i Świata. Zapraszamy
na ostatni róŜaniec za ++ zalecanych o godz. 17:15.
Kolekta przeznaczona na utrzymanie cmentarza wyniosła 1.543,75 zł
i 7,13 €. Bóg zapłać!
W poniedziałek o godz. 16:00 zapraszamy wszystkie dzieci na procesję i naboŜeństwo ku czci św. Marcina. Na procesję przynosimy
lampiony. Po naboŜeństwie pieczenie kiełbasek przy ognisku. Św.
Marcin jak zawsze prosi się o podzielenie się z dziećmi z Perú. Bóg
zapłać!
Od czwartku do soboty będziemy gościli delegację z parafii Wolfsgraben w Austrii.
Serdeczne podziękowania składamy panom Alfredowi Świerc,
Henrykowi Drzyzga, Rudolfowi Krupka, Rudolfowi Puzik, Franciszkowi Mańczyk i Waldemarowi Ibrom za pomoc w rozładunku blachodachówki na kościół oraz Alfredowi Świerc i Henrykowi Drzyzga za pocięcie i poukładanie drewna. Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania za modlitwy, ofiarowane Komunie Św.
i prezenty z okazji moich urodzin. Bóg zapłać! Pamiętajcie o mnie
w modlitwie!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes,
Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Gertrudzie Machnik i p. ElŜbiecie Dudarewicz składamy jak
najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Małgorzatę Muc, Danutę Szydłowską, Martę Ziaja i Marię Kupke. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

