
Porządek NaboŜeństw 
od 23.11. do 30.11.2008 r. 

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 
 
Poniedziałek  24.11.  śś. Andrzeja Dung-Lac,prezb. I towarzyszy,mm., wsp. 
  8:00  Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. BoŜe z ok. ur. 

p. Wilhelma Skornia oraz za + Ŝonę Hildegardę w 25 r. śm., ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z obu stron 

 
Wtorek  25.11.   
17:00  Za + matkę Martę Ziaja, jej męŜa Emanuela, rodziców i rodzeństwo z obu 

stron, ++ rodziców Gertrudę i Waltra Sprancel, siostry Gizelę i Klarę oraz ++ 
z pokr. 

 
Środa  26.11.   
17:00   Za + męŜa i ojca Ewalda, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. z obu stron 

(Msza św. szkolna) 
 
Czwartek  27.11.   
17:00   Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. BoŜe 

i zdrowie z ok. ur. p. Adalajdy Świerc oraz o zdrowie dzieci 
 
Piątek  28.11.   
17:00  Za + męŜa i ojca z ok. ur., ++ rodziców Teklę i Władysława śabskich, teściów 

Tomasza i Marię Kaluza, dziadków oraz ++ z pokr. śabski i Kaluza (Msza św. 
młodzieŜowa) 

 
Sobota  29.11.   
  8:30   Do Op. BoŜej, przez wstawiennictwo MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, 

z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. ur. Elfrydy i Tadeusza oraz o zdrowie 
i bł. BoŜe w rodzinach dzieci 

 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Za + matkę Marię Kandora w 10 r. śm., ojca Wincentego, siostrę Edytę, rodzi-

ców Waleskę i Teodora Muc, brata Franza oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
 
Niedziela  30.11.  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ur. 
  7:30   Für + Hubert anlässlich des 3. Todestages 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Do Op. BoŜej przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podz. za odebrane łaski 

z prośbą o dalsze oraz BoŜe bł. dla małŜonków z ok. 10 r. ślubu 
17:15   Nieszpory adwentowe z bł. wieńców, świec, lamp adwentowych i opłatków 
18:00   Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, Rozalię i Jana, córkę Małgorzatę oraz 

++ dobrodziejów: Łucję, Pawła, Urszulę, wujków i ciocie z pokr. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 
 

 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta wprowadził do liturgii papieŜ Pius XI encykli-
ką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakoń-
czenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby 
we wszystkich kościołach tego dnia po głównym 
naboŜeństwie przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę 
października. Reforma soborowa przeniosła jej 
termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. 
 Uroczystość ta ma nam uświadomić, Ŝe Chrystus jest Królem 
całego stworzenia. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, 
z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo 
jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego 
właśnie tytułu ma absolutną władzę. Królestwo Jezusa jest czymś 
zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono 
juŜ istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypeł-
nione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił 
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! 
 ChociaŜ Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie 
trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł 
Króla najzupełniej Mu się naleŜy i to w zakresie, jakim nie dyspo-
nował Ŝaden władca świata. Aby to powszechne władztwo Jezusa 
podkreślić, liturgia dodała do tytułu "Król" dopełniacz 
"Wszechświata". 



Czy nie ma sprzeczności w tym, 
Ŝe przyjmuj ę Chrystusa, odrzucając Kościół? 

 
 Święty Augustyn stwierdził: Nie wierzyłbyś w Ewangelię, gdy-
byś nie wierzył w Kościół. Zatem Chrystus i Kościół stanowią nie-
rozdzielną jedność. Wiara to całkowite przylgnięcie do Chrystusa - 
światła, które oświeca kaŜdego człowieka przychodzącego na ten 
świat. Kto wierzy w Chrystusa, Syna BoŜego, siłą tego faktu przyj-
muje całe nauczanie zawarte w Ewangelii i przekazane przez Ko-
ściół. Nie moŜemy zatem przynaleŜeć do Chrystusa, jeśli oddziela-
my się od Kościoła, którego istnienia On pragnął i który załoŜył. 
Wiarą nie Ŝyjemy dla własnego tylko poŜytku: jest to dar, którym 
trzeba Ŝyć we wspólnocie kościelnej. Chrześcijanin oddzielony 
od Kościoła nie jest juŜ chrześcijaninem, nawet jeśli twierdzi, 
Ŝe wierzy w Chrystusa. 
 Są dwa róŜne sposoby odłączenia się od Chrystusa: pierwszy 
polega na sprowadzeniu wiary do czystego formalizmu, bez relacji 
osobistej miłości ku Chrystusowi; drugi polega na odrzuceniu Ko-
ścioła, jakby był on przeciwstawny Chrystusowi. Oczywiście Ko-
ściół, choć stanowi formę historycznej obecności Chrystusa w świe-
cie, ani wczoraj, ani dziś nie jest wolny od cieni. Nie jest to jednak 
muzeum czy relikt przeszłości. Choć pochodzenie jego jest staroŜyt-
ne, jest zawsze Ŝywy. Dziedziczenie grzechu, który Kościół, w swej 
ludzkiej postaci, niesie ze sobą, nie tylko nie hamuje jego witalności, 
ale nakłania ku stałemu nawróceniu i wzrostowi autentyczności. 
 Jeśli wierzymy, Ŝe rzeczywiście historia jest nauczycielką Ŝy-
cia, musimy przyznać, Ŝe w Kościele jest coś, co nie daje się wyja-
śnić, jest czymś tajemniczym. Historia nie przeczy temu stwierdze-
niu, przeciwnie - wydaje się potwierdzać istnienie elementu boskie-
go w Kościele. Rzeczywiście - w historii Kościoła zdumiewa fakt, 
Ŝe mimo tylu odchyleń pozostał on wierny swej misji zbawienia, 
spójnej z nauczaniem powierzonym mu przez Jezusa. Historyczna 
ciągłość Kościoła, łącznie z jego zdumiewającą zdolnością do odna-
wiania się stanowi moŜe najbardziej przekonujące świadectwo jego 
boskiego pochodzenia, a takŜe najdziwniejszą zagadkę całej historii 
ludzkości. Upadły imperia, królestwa i reŜimy, które wydawały się 
wieczne, a Kościół jest wciąŜ Ŝywy i nowy. Przyznał to takŜe Napo-
leon, który nie był oczywiście łagodny w stosunku do Kościoła, mó-
wiąc: Ludy przemijają, trony upadają, instytucje znikają, ale Kościół 
pozostaje. Dlaczego? PoniewaŜ Kościół to Chrystus Ŝyjący dziś. 

Dzisiaj przypada ur. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata; ostatnia 
niedziela roku kościelnego i święto patronalne męŜczyzn i młodzień-
ców. 
Kolekta dzisiejsza poprzedniej niedzieli przeznaczona na remont wieŜ 
katedralnych wyniosła 2.334,79 zł. Bóg zapłać! 
W dzisiejszą niedzielę przypada liczenie parafian. 
 
W następną niedzielę przypada I niedziela Adwentu. Okresem Adwen-
tu rozpoczynamy nowy rok kościelny. Zwyczajowo obchodzimy Nie-
dzielę Dobrej KsiąŜki. Jak co roku moŜna będzie nabyć w przedsionku 
kościoła ksiąŜkę jako prezent świąteczny a popołudniu zapraszamy do 
salki parafialnej na spotkanie adwentowe! 
 
Uwaga uczestnicy wycieczki do Karpacza - przypomina się o piecze-
niu pierników . Pierniki proszę przynieść w dniu 29 listopada do przed-
sionka kościoła w godz. od 17:00 do 18:00, pakowane w woreczkach 
po 30 dag (wypiek z 1 kg mąki). SprzedaŜ odbędzie się w sobotę i nie-
dzielę do południa po Mszach św. Dochód przeznaczony będzie na Wi-
gilię dla samotnych i paczki świąteczne dla chorych. 
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 31.10.2008 r. 
Liczba deklaracji: 257 
Zadeklarowana kwota: 91.935,30 zł 
Dokonane wpłaty: 80.193,92 zł    Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny (z kalendarzem ze zdęciami opactwa cy-
sterskiego w Henrykowie), Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Wilhel-
mowi Skornia oraz p. Tadeuszowi Lewandowskiemu składa-
my jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa 
i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Gizelę Tara-
ra, Reginę Przybyła, ElŜbietę Lebioda i Monikę Jastrzembską. Bóg za-
płać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 
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