Porządek NaboŜeństw
od 15.11. do 22.11.2009 r.
Niedziela 15.11. XXXIII zwykła
7:30
Für + Vater Paweł Leja zum Geburtstag u. + Mutter ElŜbieta
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
17:15
Nieszpory
18:00
Za ++ rodziców Huberta i Łucję Felix, siostrę Ewelinę, Gerharda Oblong, Andrzeja Jeziorowskiego oraz ++ z pokr. Felix, Rust i Oblong
Poniedziałek 16.11. Rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Opolu
14:00
Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i bł. BoŜe na dalsze lata z ok. 50 r. ślubu pp. Adelajdy i Gerarda Młynek oraz o bł.
BoŜe w rodzinach dzieci
Wtorek 17.11. św. ElŜbiety Węgierskiej, zak., wsp.
16:00
Za wstaw. św. ElŜbiety za Ŝyjących i ++ członków Caritas, dobrodziejów oraz
o nowe powołanie do pracy w Caritas
Środa 18.11. bł. Karoliny Kózkówny, dz. i m., wsp.
17:00
Za + ojca Karola, ++ rodziców Małgorzatę i Konrada oraz ++ z pokr. (Msza św.
szkolna)
Czwartek 19.11. bł. Salomei, zak., wsp.
17:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Steinert z ok. ur., jego rodziców Paulinę i Józefa, rodziców Marię i Józefa Kopyto, 3 szwagrów: Ernesta, Teodora i Józefa, ElŜbietę Krupok oraz dziadków Kopyto, Leja i Steinert
Piątek 20.11. św. Rafała Kalinowskiego, prezb.., wsp.
17:00
Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, ich syna Franciszka, Marię i Jana Grobarek,
braci Piotra i Bernarda, bratanicę Mariolę oraz ++ z rodzin Czupała i Grobarek
(Msza. św. młodzieŜowa)
Sobota 21.11. Ofiarowanie NM Panny, wsp.
8:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, ich rodziców, siostry: Marię, Agnieszkę,
Annę i Helenę, bratową Gertrudę, 2 szwagrów, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
14:30
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. BoŜe z ok. 70 r. ur. oraz
o zdrowie i BoŜe bł. w rodzinach dzieci
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę Katarzynę, ojca Augustyna Świerczok, + Ŝonę i matkę Annę oraz za
++ z pokr.

Niedziela 22.11. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ur.
7:30
Für + Ehemann Jan zum Todestag, seine ++ Eltern, Schwiegereltern u. alle ++ aus
der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Do Chrystusa Króla za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Przez wstaw. św. Cecylii w int. orkiestry, organistów, scholi i chóru
17:15
Nieszpory
18:00
Dziękczynno-błagalna o zdrowie i pomyślność w int. 2 rodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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„Nie przeminie to pokolenie, aŜ się to wszystko stanie. (…)
Lecz o dniu owym lub o godzinie nikt nie wie”
Pod koniec roku kościelnego Bóg przez Swoje Słowo,
kieruje nasze myśli na rzeczy ostateczne, zwłaszcza na dzień
ostatecznego sądu Chrystusa nad światem. Zastanawiamy się
często, jak będzie wyglądał ten dzień. MnoŜymy moŜliwe
scenariusze: wielka katastrofa kosmiczna, eksplozja bomby
jądrowej czy wielki atak terrorystyczny. Pomagają nam
w tym katastroficzne filmy, programy czy publikacje, których coraz więcej na wyciągnięcie dłoni. Czasem nawet
ogrania nas lęk pomimo tego, Ŝe podczas kaŜdej Mszy Świętej śpiewamy: … oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Ktoś, kto oczekuje, nie powinien się lękać, ale powinien być czujny, odwaŜny i gorliwy. Niech słowa Chrystusa
o końcu czasów mobilizują nas do takich właśnie postaw
w naszej chrześcijańskiej codzienności. JeŜeli będziemy dostrzegać obecność Chrystusa wokół nas tu na ziemi, zrozumiemy teŜ, Ŝe koniec świata ziemskiego nie ma nic wspólnego z unicestwieniem ludzkości, ale jest tylko kresem naszej
doczesnej historii, historii, która ma swoją kontynuację
w wieczności. śyjmy więc tak, jakby kaŜdy z naszych dni
był ostatnim, kierując się jednak nie lękiem, lecz nadzieją na
szczęśliwą wieczność.

ŁyŜeczka
LeŜąc w szpitalnym łóŜku, pogodna staruszka rozmawiała z proboszczem,
który przyszedł ją odwiedzić.
– Pan obdarzył mnie pięknym Ŝyciem. Jestem gotowa odejść.
– Wiem o tym – cicho odparł proboszcz.
– Mam jedno Ŝyczenie. Chciałabym zostać pochowana z łyŜeczką w ręce.
– Jak to z łyŜeczką? – proboszcz był zaskoczony. – Dlaczego chcesz zostać
pochowana z łyŜeczką w ręce?
– Bardzo lubiłam uczestniczyć w świątecznych kolacjach organizowanych
w parafii. Gdy przychodziłam do mojego miejsca przy stole natychmiast sprawdzałam, czy obok talerzy znajduje się łyŜeczka. Czy ksiądz wie dlaczego? Gdy
widziałam łyŜeczkę, zaraz wiedziałam, Ŝe na koniec będzie ciasto lub lody.
– A więc?
– To znaczy, Ŝe najlepsze przychodzi na końcu! I to właśnie chcę wszystkim powiedzieć na moim pogrzebie. Gdy będą przechodzić obok mojej trumny,
zapytają: „Po co ta łyŜeczka?”. Proszę, aby ksiądz odpowiedział, Ŝe mam łyŜeczkę, poniewaŜ najlepsze podają zawsze na końcu.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jakie są duchowe skutki sakramentu pokuty?
Jest ich wiele: pojednanie z Bogiem, poprzez które penitent odzyskuje łaskę; pojednanie z Kościołem; darowanie wiecznego potępienia groŜącego z powodu grzechów śmiertelnych; przynajmniej częściowe darowanie kar doczesnych, będących konsekwencjami grzechów; pokój i radość sumienia oraz pociecha duchowa; wzrost sił wewnętrznych potrzebnych do walki ze złem, która
prowadzi kaŜdy chrześcijanin.
Czy bez spowiedzi moŜna otrzymać odpuszczenie grzechów cięŜkich?
Nie. Indywidualna i obejmująca wszystkie grzechy cięŜkie spowiedź oraz
następujące po niej rozgrzeszenie pozostają jedynym zwyczajnym środkiem
słuŜącym pojednaniu z Bogiem i Kościołem.
Co to jest odpust?
Odpust jest to darowanie przez Boga kar doczesnych za grzechy juŜ przebaczone; darowania tego dostępuje naleŜycie usposobiony wierny, po spełnieniu
określonych warunków, dzięki wstawiennictwu Kościoła, który jako Sługa odkupienia, czerpie ze skarbca zasług Chrystusa i wszystkich świętych. Odpust
bywa cząstkowy lub zupełny, w zaleŜności od stopnia, w jakim zwalnia od kary
doczesnej za grzechy. Odpusty mogą być ofiarowane równieŜ za zmarłych.
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Dzisiaj obchodzimy XXXIII niedzielę. Zapraszam na naboŜeństwo nieszporów o godz. 17:15.
Zbiórka na dzieci w Peru wyniosła 757,30 zł. Bóg zapłać!
W poniedziałek przypada rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Opolu.
Z okazji swojego święta patronalnego (św. ElŜbiety) Parafialny Zespół Caritas zaprasza wszystkich członków czynnych, wspierających oraz chętnych do
współpracy na Mszę św. we wtorek o godz. 16:00, a następnie na spotkanie do
salki parafialnej.
W sobotę przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, patrona liturgicznej słuŜby
ołtarza. SłuŜbie liturgicznej składamy Ŝyczenia BoŜego bł. i zapraszamy kandydatów do zasilenia szeregów ministranckich!
W następną niedzielę od godz. 16:00 przyjmowanie intencji mszalnych na
pierwsze półrocze 2010 roku
Miesiąc listopad to miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. Pamiętajmy takŜe
o uregulowaniu spraw i naleŜności związanych z cmentarzem (miejsca i pomniki).
Serdeczne podziękowania składamy panom: Janowi Kluba i Krzysztofowi
Ploch za opiekę nad cmentarzem; Janowi i Mariuszowi Rolik, Łukaszowi Kulik
za prace przy rozecie; Parafialnemu Zespołowi Caritas za zorganizowanie św.
ku czci św. Marcina; p. Reginie Klyszcz za wypoŜyczenie konia; Łukaszowi
Kulik, Michałowi Ściupider i Martinowi Muc za występ w inscenizacji w św.
Marcinie; pp. Kisiel za upieczenie rogalików. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz Rolniczy i Mały
Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Krystynie Zielińskiej i p. Eryce Dropała składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Joannę
Skowronek, Marię Werner, Barbarę Laski i Gabrielę Kołodziej. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

