Porządek NaboŜeństw
od 14.12. do 21.12.2008 r.
Niedziela 14.12. III Adwentu (Gaudete)
7:30
Für ++ Eltern Maria u. Tomasz Smieskol, 4 Brüder, 3 Schwägerinnen, Schwager, 2 Neffen, Ehemann Emmanuel Puzik, Teresa Puzik, Tochter Klara u. ++
aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za ++ matki Wiktorię i Johannę, siostrę Anielę, dziadków, teściów oraz ++
z pokr.
17:15
Nieszpory adwentowe
18:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
Poniedziałek 15.12.
17:00
Za + Augustyna Stryczek, jego Ŝonę Ritę, ++ rodziców, braci, 2 bratowe oraz
dusze w czyśćcu cierpiące (Roraty)
Wtorek 16.12.
17:00
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok.
70 r. ur. ElŜbiety, wnuczki Katarzyny oraz synowej Manueli (Roraty)
Środa 17.12.
17:00
Za + ojca Antoniego z ok. r. śm., + matkę Martę Miklitz, siostrę Małgorzatę,
rodziców Klarę i Pawła Hornik oraz wszystkich ++ z pokr. (Roraty)
Czwartek 18.12.
17:00
Za + Gizelę Pocześniok - od sąsiadów (Roraty)
Piątek 19.12.
17:00
Za + Gertrudę Smieszkol, męŜa Jana, syna Wiktora, córkę Hildegardę oraz
dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. młodzieŜowa i Roraty)
Sobota 20.12.
8:30
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe bł. z ok. ur.
i w rodzinach dzieci oraz za ++ męŜa, rodziców i rodzeństwo
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
1. Za + Jadwigę Mocny w 5 r. śm., rodzicó Augustynę i Dominika Maleska,
Wiktorię i Pawła Mocny, braci Józefa i Nikodema oraz ++ z pokr. Maleska
i Mocny
2. Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Maję Trzasko oraz o bł. BoŜe w rodzinie

Niedziela 21.12. IV Adwentu
7:30
1. Für Ehemann u. Vater Franz Smieskol, Bruder Pfarrer Geistlichen Rat Georg Obst zum Todestag u. alle ++ aus den Familien Smieskol u. Obst
2. Für + Schwiegermutter Jadwiga, ihren Ehemann Hubert u. ihre Geschwister
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
W int. chorych, samotnych i starszych
17:15
Nieszpory adwentowe z pośw. stajenek i figurek Dzieciątka Jezus
18:00
Za + męŜa i ojca Karola oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
50(787) 14.12. – 21.12.2008

„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się!
Pan jest blisko”
Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy się tylko i wyłącznie
z okresem przed BoŜym Narodzeniem, jako czas
przygotowania do świąt. Niekiedy teŜ, niestety,
bywa on postrzegany jako okres swoistej pokuty
i postu, co jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem.
Ogólnie moŜemy powiedzieć, Ŝe Adwent jest czasem poboŜnego
i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna BoŜego. Obecnie przeŜywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą
radość z bliskości Pana. JuŜ bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej
Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to
zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną
niedzielę nazywamy „niedzielą Gaudete”, czyli po prostu „niedzielą
radości”.
Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą róŜową”. Określenie to wywodzi
się od koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. OtóŜ, jest
to właśnie kolor róŜowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza niedzielą Gaudete, uŜywa się go w tzw. niedzielę
Laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu).
W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy,
który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę róŜową. Dobór
koloru wynika z jego skojarzenia z widokiem nieba o świcie. WyobraŜa
on blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy BoŜego Narodzenia.
Przychodzący Zbawiciel jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak
wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy
np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce Wschodzące
z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają”.
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Czy moŜna wyspowiadać się tylko Bogu?
Spowiedź jest dziś dla wielu nieznośnym cięŜarem. Nieśmiałość, wstyd i lęk nie
pomagają sakramentowi spowiedzi. Z byle
powodu zostaje on zaniedbany, a potem porzuca się go na zawsze. Tymczasem spowiedź, po Eucharystii, jest największym darem uczynionym dla nas przez Jezusa, który dając Apostołom władzę
odpuszczania grzechów, dał Kościołowi wielki skarb. Kościół zawsze
miał tego świadomość, tak jak miał świadomość konieczności pokornego wyznawania grzechów dla otrzymania BoŜego przebaczenia.
Święty Jakub polecał: Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy,
módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie (Jk 5, 16).
Dlatego autentycznymi chrześcijanami są ci, którzy uznają przed Bogiem swą winę i potem wyznają swe grzechy w obliczu kapłana. Nie
moŜna bowiem otrzymać przebaczenia Boga, jeśli nie wyzna się swego grzechu przed kapłanem. Oczywiste jest, Ŝe to Bóg przebacza: juŜ
akt szczerej skruchy i miłości doskonałej przynoszą nam Jego przebaczenie. Nie znaczy to jednak, Ŝe moŜna zaniedbać spowiedź sakramentalną, którą On sam ustanowił. Jezus powiedział przecieŜ do Apostołów: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone (J 20, 23).
śaden człowiek, nawet kapłan, nie ma prawa wnikać w intymne
sprawy sumienia jakiejś osoby, ale Jezus pragnie, byśmy mogli być
pewni Jego przebaczenia i dlatego potwierdza je kapłan w akcie sakramentalnego rozgrzeszenia, będąc Jego reprezentantem i uobecniając Go. W tym sensie spowiedź jest widzialnym znakiem BoŜego
przebaczenia.
Kościół zawsze nauczał, Ŝe akt doskonałego Ŝalu, obejmującego
oczywiście wolę nawrócenia i rozpoczęcia nowego Ŝycia, przynosi
juŜ BoŜe przebaczenie. Skrucha jest prawdziwa, jeśli łączy się z wolą
upokorzenia się i pełnego przyjęcia woli BoŜej, która domaga się od
nas przyjęcia przebaczenia w sakramencie spowiedzi. Oczywiście nie
słuŜy to tylko odpuszczeniu grzechów, ale takŜe zapobieganiu im
i wychowywaniu nas ku stałemu nawracaniu się.
Bóg oczywiście zna nasze zahamowania psychiczne i nasz upór,
ale nakłania nas, byśmy mieli dobrą wolę powstania z grzechów i wyruszenia drogą cnoty. Jeśli gotowi jesteśmy na to, moŜemy być pewni
BoŜego przebaczenia. I ta pewność jest najlepszą gwarancją tego, Ŝe
spowiedź sakramentalna jest konieczna.

Dzisiaj III niedziela adwentu (Gaudete). Zapraszam na nieszpory adwentowe o godz. 17:15.
Kolekta przeznaczona na Kościoły na Wschodzie wyniosła 740.98 zł. Bóg
zapłać!
Zapraszamy na roraty - od poniedziałku do piątku o godz. 17:00!
W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o śycie Chrześcijańskie Rodzin. Zachęca się do modlitwy w tej intencji. Pamiętajmy teŜ o rodzinach dotkniętych brakiem pracy i borykających się z róŜnymi problemami.
Jeden drugiego brzemiona noście,
a tak wypełnicie naukę Chrystusową!
Pan organista zaprasza scholę młodzieŜową na próbę w środę (17 grudnia)
o godz. 18:00 (po Mszy św. wieczornej).
Okazja do spowiedzi św.: pół godz. przed kaŜdą Mszą św., a w sobotę
od 15:00 do 18:00
W sobotę o godz. 16:00 w salce parafialnej nauka przedchrzcielna
Caritas i MOPS organizuje tradycyjną Wigilię dla osób chorych, samotnych i w niedzielę (21.12.). O godz. 10:00 zapraszamy na Mszę św.,
a o godz. 11:00 na spotkanie wigilijne w salce. Osoby, które chciałyby skorzystać z busa prosimy zgłosić w zakrystii do soboty włącznie!
Serdeczne podziękowania składamy panom: Henrykowi Drzyzga, Leonowi
Krupka i Henrykowi Szaton za naprawę pieców oraz Herbertowi Pawlik za
prace w kościele.
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Adelajdzie
Budnik, p. Zenonowi Piotrowskiemu, p. Adelajdzie Grabinskiej
i p. Irenie Szostok składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Renatę Knapik,
Teresę Spałek, Jolantę Dreja i Marzenę Morcinek. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

