
Porządek NaboŜeństw 
od 16.11. do 23.11.2008 r. 

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   ………………………………………….. 
 
Poniedziałek  17.11.  św. ElŜbiety Węgierskiej, zak., wsp. 
16:00  Za Ŝyjących i ++ członków czynnych i wspierających Parafialnego Caritas 

oraz sponsorów, dobrodziejów i pracowników Caritas (pielęgniarki, warsz-
tat) i biblioteki 

 
Wtorek  18.11.  bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m., wsp. 
17:00  Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe 

z ok. 50 r. ślubu 
 
Środa  19.11.  bł. Salomei, zak., wsp. 
17:00   Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. 45 r. ślubu 

oraz o zdrowie w rodzinie (Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  20.11.  św. Rafała Kalinowskiego, prezb., wsp. 
17:00   Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. 

BoŜe z ok. 40 r. ślubu oraz o bł. BoŜe i zdrowie w rodzinach dzieci 
 
Piątek  21.11.  Ofiarowanie NM Panny, wsp. 
17:00  Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę Świerc, brata Leopolda, dziadków 

Dreja i Świerc oraz ++ z pokr. (Msza św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  22.11.  św. Cecylii, dz. I m., wsp. 
  8:30   Za + matkę Katarzynę w 100 r. ur., poległego ojca Augustyna Świerczok, 

+ Ŝonę i matkę Annę Świerczok oraz ++ z pokr. 
 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   1. Do św. Cecylii w intencji orkiestry, organistów, chóru i scholi 
   2. Za + ojca Alfreda Drzymała, jego Ŝonę Agnieszkę, dziadków, szwagiekę 

Krystynę, Franciszka Pasieka oraz ++ z pokr. Drzymała i Pasieka 
 
Niedziela  23.11.  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ur. 
  7:30   Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie aus Kolonowskie 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za ++ rodziców, teściów, brata, bratanka oraz ++ z  obu stron 
17:15   Nieszpory ku czci Chrystusa Króla 
18:00   Do M BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 45 r. ślubu 

oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinach dzieci 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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713. Rocznica Poświęcenia Katedry Opolskiej 
 

Dzisiaj przypada 713. Rocznica konsekracji obecnej Katedry Opolskiej. 
Warto więc byśmy jako wierni Diecezji Opolskiej, poznali lub przypomnieli 
sobie historię „głowy i matki wszystkich naszych kościołów”.  

Początki tej świątyni jednak sięgają lat znacznie wcześniejszych niŜ 
sugeruje to obchodzona rocznica. W roku 1024 Biskup Wrocławski przeka-
zał nowemu kościołowi w Opolu relikwie Świętego KrzyŜa, które otrzymał 
w podarunku od św. Emeryka. Wtedy to miasto zmieniło swój herb: do pia-
stowskiego orła dodano połowę krzyŜa. Na początku XIII stulecia powołana 
została kapituła, a kościół Świętego KrzyŜa stał się kościołem kolegiackim. 
W połowie XIII wieku parafia z okolicznymi wioskami liczyła juŜ około 
2 tysięcy wiernych. Dzięki szczodrobliwości księcia Bolesława I juŜ w roku 
1295 wybudowano w stylu późnoromańskim bazylikę z wieŜą, która stała 
się prawdziwą ozdobą miasta. Kolegiatę Świętego KrzyŜa poświęcono 
16 listopada 1295 roku.  

15 sierpnia 1945 roku Prymas Polski August Hlond na mocy pełnomoc-
nictw papieskich utworzył przy Świętym KrzyŜu, który w ten sposób stał się 
prokatedrą, Administrację Śląska Opolskiego. Jej administratorem został 
ks. infułat Bolesław Kominek. W grudniu 1952 roku, odbyto w prokatedrze 
jubileusz 250-lecia sprowadzenia do Opola wizerunku Matki BoŜej Opol-
skiej. Głównym celebransem uroczystości był Prymas Polski Stefan Wy-
szyński. Po wydarzeniach październikowych terytorium kościelne Śląska 
Opolskiego otrzymało pierwszego biskupa - ks. dra Franciszka Jopa. Na 
uroczystości milenijne w roku 1966 przybyli tu między innymi: Prymas Pol-
ski kard. Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. Wtedy dokonano ponow-
nego poświęcenia świątyni.  

Z katedrą, a właściwie z cudownym obrazem MB Opolskiej, związany 
jest takŜe pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny 21 czerw-
ca 1983 roku, gdzie Maryja wraz z Dzieciątkiem została ukoronowana. 

W związku z trwającymi przy tej świątyni pracami remontowymi 
Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do wiernych z prośbą o urodzinowy dar dla 
tej czcigodnej świątyni, którym ma być ofiara złoŜona dziś na tacę podczas 
Mszy św. w kościołach całej diecezji. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszelkie 
dobro i Waszą hojność, a Matka BoŜa Opolska niech wstawia się za Wami.  



 

Czy religia usprawiedliwia eutanazję i samobójstwo? 
 

 Śmierć naturalna stanowi misterium; jeśli powodem jej są 
inni, jest misterium jeszcze większym, największym zaś, gdy za-
dajemy ją sobie sami. Pozbawianie kogoś Ŝycia czy skracanie 
Ŝycia osoby nigdy nie da się usprawiedliwić ani ze względów 
ludzkich, ani chrześcijańskich. Tym bardziej, gdy chodzi o ode-
branie sobie Ŝycia własnymi rękami. 
 Kto dochodzi do tego, Ŝe kładzie kres własnej egzystencji, 
jest bez wątpienia ofiarą jakiejś wielkiej tragedii, której punktem 
kulminacyjnym jest właśnie ten najbardziej nielogiczny i niena-
turalny akt, jaki tylko moŜe istnieć na tym świecie. Ale właśnie 
dlatego jest on mniej zrozumiały i trudniejszy do oceny. Jest to 
zatem akt, który raczej przymusza do zastanowienia, okazania 
zrozumienia i współczucia. W obliczu człowieka odbierającego 
sobie Ŝycie trudno nie postawić sobie pytania o to, ile niezrozu-
mienia czy okrucieństwa przyczyniło się do tego. Ta śmierć 
„nielogiczna", będąc przejmującym błaganiem Boga o litość nad 
ludźmi, jest zarazem aktem prowokacji wobec obłudy tych, któ-
rzy Ŝyją zupełnie nie interesując się losem innych. Nie byłoby 
samobójstw, gdyby pomiędzy ludźmi istniała większa solidar-
ność. 
 Eutanazja, jako bezpośrednie i bezbolesne zabójstwo cho-
rego czy inwalidy, moŜe mieć formę pośrednią negatywną, gdy 
zostaje dokonana na drodze celowego zaniechania zabiegów po-
trzebnych do przedłuŜenia Ŝycia, oraz formę bezpośrednią pozy-
tywną, gdy stosuje się celowe działania mające spowodować 
śmierć przed jej naturalnym nadejściem. Obie te formy są wyra-
zem tego, Ŝe ludzkość traci tajemniczy zmysł Ŝycia i śmierci. 
Jednocześnie jest to znak świadczący o tym, Ŝe zapomina się 
dziś o zbawczej wartości cierpienia, będącej owocem złączenia 
z odkupieńczymi cierpieniami Chrystusa. 
 Dlatego obie formy eutanazji nie dają się usprawiedliwić 
i są nie do przyjęcia. W religii nie istnieje pojęcie Ŝycia niepo-
trzebnego. Jedynie Bóg, człowiek zaś nigdy, jest panem ludzkie-
go Ŝycia. Samobójstwo i eutanazja stanowią wyzwanie dla czło-
wieka: odczuwa on nie tylko potrzebę „środków" do Ŝycia, ale, 
by Ŝyć, potrzebuje odpowiednich „racji". 

Dzisiaj przypada XXXIII niedziela zwykła  (ostatnia) w ciągu roku ko-
ścielnego. Zapraszam na naboŜeństwo o godz. 17:15. 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remont wieŜ katedralnych. Bóg 
zapłać! 
 
W poniedziałek przypada wspomnienie św. ElŜbiety Węgierskiej, pa-
tronki naszego Parafialnego Caritas. 
Parafialny Zespół Caritas zaprasza dnia 17.11. (poniedziałek) o godz. 
16:00 swoich członków - czynnych i wspierających, pracowników, 
sponsorów i sympatyków na Mszę św., a następnie na spotkanie do sal-
ki. 
 
We wtorek o godz. 18:00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 
W piątek przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona liturgicznej 
słuŜby ołtarza. Wszystkim ministrantom składamy najlepsze Ŝyczenia, 
radości i zadowolenia za słuŜby Bogu i naszej Wspólnocie. Ogłasza się 
nabór na kandydatów na ministrantów (od kl. III szkoły podstawowej). 
 
W sobotę wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościel-
nego. Organistom, orkiestrze, chórowi i scholi składamy jak najlepsze 
Ŝyczenia. 
 
W niedzielę przypada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata - patronalne święto męŜczyzn i młodzieńców.  
Tego dnia w kościele seminaryjno - akademickim w Opolu o godz. 
11:00 doroczny dzień skupienia dla szafarzy komunii św. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdecz-
niejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze 
lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Monikę 
Kupke, Mariolę Hornik, Teresę Obst i Marię Ziaja. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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