Porządek NaboŜeństw
od 15 03.2009 do 22.03.2009 r.
Niedziela 15.03. III Wielkiego Postu
7:30
Für + Ehefrau u. Mutter Margarete Puzik anlässlich eines Monats nach dem
Tode
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za + męŜa i ojca Leopolda, ++ rodziców z obu stron, dziadków, braci, siostry,
bratową, szwagrów oraz ++ z pokr.
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + Ŝonę i matkę Joannę Drzymała w 2 r. śm.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
11(800) 15.03.2009 – 22.03.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Poniedziałek 16.03.
11:00
Msza św. Pogrzebowa śp. Gerarda Jastrzembskiego
17:00
Za + matkę RóŜę Dreja w m-c po śmierci
Wtorek 17.03.
17:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Steinert w m-c po śmierci
Środa 18.03.
17:00
Za + męŜa i ojca Teodora Kosytorz w 12 r. śm., matkę Paulinę Steinert, zaginionego ojca Józefa, rodziców Pawła i Franciszkę Kosytorz, brata Gerharda
Steinert, Józefa leja, Beatę Leja oraz matkę chrzestną Albinę Steinert (Msza
św. szkolna)
Czwartek 19.03. św. Józefa, oblubieńca NM Panny, ur.
8:00
Za + męŜa i ojca Józefa Hornik w dniu jego ur., ++ rodziców, teściów oraz ++
z pokr.
17:00
Do św. Józefa o opiekę i bł. BoŜe w pracy dla pracowników, ich rodzin, pracodawców oraz za ++ z firmy PAHER
Piątek 20.03.
17:00
Droga KrzyŜowa z wypominkami
18:00
Za + Helenę Gomoluch - od sąsiadów (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 21.03.
8:30
Za + matkę ElŜbietę Dylong w 15 r. śm., jej męŜa Mikołaja, brata Helmuta,
dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, męŜa, ojca i dziadka Konrada Dyla,
Franciszkę Kolder, Ewę i Walentego Dyla oraz ++ z pokr. z obu stron
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + ojca Teodora, brata Piotra oraz ++ z pokr.

Niedziela 22.03. IV Wielkiego Postu - Laetare
7:30
Für + Wiktor Muc (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
O zdrowie i bł. BoŜe dla córki Eweliny Mańczyk z ok. ur. oraz o opiekę BoŜą
dla całej rodziny
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Smieskol, + męŜa Franciszka Maniera,
syna Henryka, siostry Paulinę i ElŜbietę, szwagrów oraz ++ z pokr.

„..sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich
ze świątyni, takŜe baranki i woły, porozrzucał monety bankierów
i stoły ich powywracał”
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, liturgia stawia nam
przed oczy serca Jezusa, którego postawa jednych zaskakuje,
innych gorszy, a jeszcze innych wprost szokuje:
„..sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, takŜe baranki i woły, porozrzucał monety bankierów i stoły ich powywracał.”
Ewangelia dzisiejsza jest nie tylko relacją z historycznego
wydarzenia. To rzeczywistość, która związana jest z Ŝyciem chrześcijanina takŜe. Chrystus wielokrotnie wchodził do świątyni, by się modlić i wyjaśniać Pisma. My równieŜ przychodzimy tam, by spotkać się z Bogiem na modlitwie, by
słuchać słowa BoŜego, by we wspólnocie oddać cześć Bogu. Święty Paweł
w Liście do Koryntian przypomina nam nawet, iŜ „Świątynia Boga jest święta
i wy nią jesteście”.
Tymczasem ileŜ to razy podczas modlitwy czy Mszy Św. w świątyni nasze myśli biegną ku przeróŜnym sprawom naszej codzienności takich jak: milczący mąŜ, wczorajsza kłótnia z sąsiadem, niedostateczne oceny dziecka, nieskończony niedzielny obiad, niezapłacony rachunek za telefon, szef bez humoru
itd. Bywa niestety tak, Ŝe pozwalamy naszym myślom na swobodne wędrówki
po świątyni Boga do spraw Jemu odległych. Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy
swoje Ŝycie zostawiali za progiem świątyni, ale byśmy potrafili nasze sprawy
włączyć w rozmowę z Nim, byśmy potrafili prosić o zgodę z męŜem, by tajemnicze milczenie zostało przerwane, prosić o łaskę pojednania ze zwaśnionym
sąsiadem, o dary Ducha Świętego dla dziecka, któremu nie najlepiej wiedzie się
w szkole, o błogosławieństwo w pracy dla siebie przyjaciół i szefa, o siły do
wykonywania codziennych obowiązków, nawet takich jak gotowanie obiadu czy
dbanie o terminowe dokonanie płatności, byśmy potrafili dziękować za dobrze
przeŜyty tydzień, za radości i zwycięstwa.
W ten sposób nasze indywidualne sprawy poprzez włączenie ich w modlitwę przestają być rozproszeniami a stają się sprawami BoŜymi i w ten sposób
„świątynia Boga staje się coraz bardziej święta, bo my nią jesteśmy”.

Ponad horyzont
Pewien młody człowiek poszedł do mędrca: „Co jest najwaŜniejsze
w Ŝyciu? Czy moŜesz mi pomóc?” Mędrzec zaŜądał: „Zapytaj o siebie samego”. MęŜczyzna odpowiedział zdumiony: „Mogę zapytać o ulice albo
o informacje. Ale jak mogę zapytać o siebie samego?” – „Znasz przecieŜ
cebulę, z której trzeba zdjąć wiele warstw. Tak samo jest z pytaniami ludzi.
Naucz się zadawać jedno pytanie po drugim. Zaczynaj od zewnątrz, od naszego świata i pytaj o to, co moŜna zmierzyć i policzyć, zobaczyć i dotknąć.
Potem idź dalej i spytaj głębiej: zdejmij zewnętrzne warstwy i przejdź do
wnętrza. Spytaj o to, co w środku, o to, co cię naprawdę porusza”. Młody
człowiek zastanawiał się: „Przeczuwam, co masz na myśli. To, co istotne
w Ŝyciu, znajduje się głębiej niŜ powierzchnia wszystkich rzeczy. To, co dla
mnie waŜne, ukryte jest głęboko w moim wnętrzu”.
Mędrzec kontynuował: „Jeśli nauczysz się zadawać takie pytania, wtedy
wiele z tego, co znajduje się na powierzchni, stanie się dla ciebie mało waŜne. Ale zyskasz coś innego, coś, co ci pomoŜe. Zyskasz dostęp do głębi, dostęp do siebie samego. W najgłębszej głębi znajdziesz dostęp do Boga, do
tajemnicy twojego Ŝycia”.
Młodzieniec zdumiał się: „Pytać o Boga, co to da? PrzecieŜ nie mogę
Go zobaczyć ani usłyszeć”. Mędrzec potrząsnął głową: „Nie rezygnuj zbyt
szybko z poszukiwania i pytania. Porównaj to do pływania po morzu. Człowiek podobny jest do marynarza na statku, wyruszającego w daleką podróŜ.
Chce on dotrzeć do celu, ale nie moŜe go zobaczyć. Dlatego teŜ kontynuuje
swoją podróŜ, jednak jego cel znajduje się duŜo dalej. Ale on wciąŜ podróŜuje, poniewaŜ wie: To, co leŜy za widocznym horyzontem, jest o wiele
większe niŜ wszystko, co widoczne”.
Młody męŜczyzna nie był zadowolony: „Ale jeśli pytam o Boga, co
z tego wyniknie? Ludzie mają tak róŜne wyobraŜenia o Bogu. KaŜda religia,
kaŜda grupa wyznaniowa, kaŜdy Kościół mówi coś innego. Gdzie tkwi
prawda?”
Mędrzec odpowiedział: „Musisz pytać inaczej: Co jest dla ciebie prawdziwe, co jest dla ciebie waŜne? Nie moŜesz przejąć całego bogactwa boskich doświadczeń, jakie mają inni ludzie. MoŜesz jedynie z wielu obrazów
Boga wybrać te, które wydają ci się słuszne, które ci coś mówią. Stwórz
więc twoją własną, bardzo osobistą mozaikę Boga. Niech te wszystkie obrazy Boga wzajemnie się uzupełniają, korygują i zmieniają. Stwórz sobie
większy obraz Boga niŜ ten, przyswojony w dzieciństwie”. Młody męŜczyzna zawahał się: „A jaka będzie zapłata za mój cały wysiłek?” Mędrzec
uśmiechnął się: „Zyskasz przy tym, poniewaŜ nauczysz się dostrzegać Boga
w głębszy i bardziej bogaty sposób. To nada twojemu Ŝyciu nowy kierunek.
To jest drogowskaz dla ciebie, dla twojej drogi przez Ŝycie”.
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Dzisiaj III niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na naboŜeństwo
Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. Kaznodzieją pasyjnym jest ks. Wojciech Włoch, ksiądz wikary z Ozimka.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na kwiaty do BoŜego Grobu oraz
na wystrój ołtarza przez cały rok. Bóg zapłać!
Przed kościołem zbiórka do puszek na obiekty kurialne oraz na konserwację zabytków. Bóg zapłać!
Zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny wyniosła 622 zł oraz
0,60 €. Bóg zapłać!
W poniedziałek o godz. 18:00 spotkanie Rady Duszpasterskiej. Zapraszam!
W czwartek przypada ur. św. Józefa, oblubieńca NM Panny. Zapraszam na Mszę św.!
W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wypominkami.
W sobotę o godz. 16:00 w katedrze opolskiej Msza św. i wykład dla
pracowników słuŜby zdrowia.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Dorota Rolik
z Kolonowskiego i Marcin Rozik z Ozimka (zapowiedź II)
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Leszkowi Laski, p. Teresie Spałek i p. Edmundowi Drzymała
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Hazik, Małgorzatę Mikoszek, Stanisławę Piaszczyńską i Annę
Rathmann. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

