Porządek NaboŜeństw
od 06.09 do 13.09.2009 r.
Niedziela 06.09. XXIII zwykła (doŜynki)
7:30 Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum Geburtstag, ++ Eltern, Bruder, Schwägerin u. + Vater Franz Smieskol
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
15:00 Nieszpory z udzieleniem s. chrztu świętego: Jagodzie Annie Chromiec,
Janowi Pawłowi Mordyńskiemu i BłaŜejowi Kupke
18:00 Za + Ŝonę Urszulę, rodziców Jana i Elfrydę, teściów Ernesta i Gertrudę,
braci Jana i Ryszarda, szwagierkę Gerlindę oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 07.09.
6:45 Za + matkę Emmę Dyla w 10 r. śm., ojca Alojzego, ich rodziców, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 08.09. Narodzenie NM Panny, św.
18:00 Za Ŝyjących i ++ członków Rodziny RóŜańcowej w Kolonowskiem
Środa 09.09.
17:00 Za + męŜa i ojca Marcina w 4 r. śm., teścia Gerharda, braci Franciszka i
Edwarda oraz ++ z pokr. (Msza św. szkolna)
Czwartek 10.09.
18:00 Za + męŜa i ojca Karola oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek 11.09.
18:00 Z podz. i z prośbą o dalszą opiekę BoŜą w rodzinie
Sobota 12.09.
8:00 Za + męŜa, ojca i dziadka Ewalda z ok. ur., ++ rodziców, teściów, brata
Stefana, szwagrów Rudolfa i Józefa oraz jego syna Zygfryda
11:30 Msza św. ślubna Moniki Bereziuk i Marka Badura
13:00 Msza św. ślubna Barbary Głombik i Dariusza Głombik
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Józefa z ok. 75 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci

Niedziela 13.09. XXIV zwykła
7:30 Für + Mutter ElŜbieta Leja, + Vater Paweł u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Za + ojca Gotfrieda Hornik w dniu jego ur., ++ rodziców, teściów, siostrę
Małgorzatę, szwagra Józefa oraz ++ z pokr.
12:00 Za ++ z rodzin Badura i Bereziuk
17:00 NaboŜeństwo fatimskie
18:00 ………………………………………………………..
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MasaŜ
Nazywała się Liu – „Piękna jak zorza”; Ŝyła spokojnie w małej wiosce rybackiej na brzegu
Błękitnej Rzeki i poprosił o jej rękę najbogatszy z rzecznych rybaków.
Pierwsze lata pary młodych były prawdziwie szczęśliwe i beztroskie. Jednak całe to szczęście przeszkadzało i irytowało coraz bardziej teściową Liu, która szybko straciła miejsce w sercu
syna, rodziny i słuŜących na rzecz pięknej synowej. Dlatego zaczęła gnębić ją na wszelkie sposoby, opowiadać najgorsze rzeczy na jej temat. Piękna Liu, zrozpaczona, postanowiła się zemścić,
zabijając teściową. Owładnięta tym głębokim pragnieniem, udała się do czarownika, aby zdobyć
magiczny napój śmierci.
Czarownik wysłuchał jej uwaŜnie i dał jej buteleczkę, zawierającą róŜowy płyn, który miała
codziennie dolewać do herbaty teściowej. Następnie zaproponował, aby dla odsunięcia od siebie
wszelkich podejrzeń codziennie robiła teściowej przyjemny, rozluźniający masaŜ ramion, karku
i pleców.
– W ten sposób umrze powoli w ciągu sześciu miesięcy.
Liu cierpliwie, wytrwale i systematycznie wlewała miesiącami róŜowe krople do herbaty
teściowej i z tą samą cierpliwością robiła jej codziennie przyjemny, rozluźniający masaŜ.
Codzienny masaŜ tworzył pomiędzy dwiema kobietami nową więź, aŜ zostały przyjaciółkami. Ich serca się odmieniły. Teściowa zauwaŜyła, Ŝe synowa jest nie tylko piękna, ale teŜ miła
i uprzejma. Liu poznawała coraz lepiej matczyne serce teściowej.
Po kilku miesiącach Liu zdąŜyła zapomnieć o przyczynie codziennych wizyt u teściowej,
róŜowych kropli w jej herbacie i masaŜu: wszystko to stało się kojącym i miłym zwyczajem, czasem spędzanym na długich rozmowach, wypełnionym wzajemną przyjaźnią i czułością.
Któregoś dnia nieoczekiwanie przypomniała sobie. Teściowa niewinnie rzekła: – Tak nam
razem dobrze. Szkoda, Ŝe będę musiała umrzeć duŜo wcześniej od ciebie...
Liu podniosła się i pobiegła do czarownika po antidotum na truciznę z buteleczki. Upadła na
kolana i prosiła, opowiadając o wydarzeniach, jakie miały miejsce, i o tym, jak odmieniło się jej
serce.
Czarownik uśmiechnął się: – Podnieś się, moja piękna córko. Płyn, który ci dałem, jest wyłącznie sokiem z płatków róŜ. Prawdziwym antidotum na truciznę nienawiści, którą w rzeczywistości miałaś wewnątrz siebie, był ten codzienny masaŜ. Jeśli patrzysz w oczy drugiej osoby, jesteś przy niej, rozmawiasz z nią – nie potrafisz dłuŜej jej nienawidzić.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, który udoskonala łaskę chrztu; dzięki niemu otrzymujemy
Ducha Świętego, który utwierdza nas w synostwie BoŜym, i pomaga nam odwaŜniej dawać świadectwo o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.
Czy bierzmowanie pozostawia w człowieku jakiś niezniszczalny ślad?
Podobnie jak chrzest bierzmowanie wyciska na duszy chrześcijanina duchowy znak, zwany
niezatartym charakterem sakramentalnym; z tego powodu moŜna otrzymać ten sakrament tylko
raz w Ŝyciu.
Kiedy udziela się sakramentu bierzmowania?
W Kościele łacińskim sakrament bierzmowania udzielany jest wtedy, gdy człowiek osiąga
wiek dojrzały.
Kto moŜe udzielać sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania zwykle udziela biskup, co oznacza, Ŝe sakrament ten umacnia
więź z Kościołem.

36/2009
Dzisiaj obchodzimy XXIII niedzielę zwykłą i parafialne doŜynki. Witamy w naszej
wspólnocie parafialnej o. Piotra Boronia, kaznodzieję doŜynkowego.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na opał do kościoła i klasztoru. Bóg zapłać!
Zapraszamy na naboŜeństwo nieszporów połączone z udzieleniem s. chrztu św.
o godz. 15:00

We wtorek przypada święto Narodzenia NM Panny. Poświęcenie ziarna siewnego
i nasion po Mszy św.
We wtorek o godz. 19:00 spotkanie Rady Duszpasterskiej. Zapraszam!
Lekcja religii kl. III w środę o godz. 16:00
W środę o godz. 17:00 Msza św. szkolna
Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny Uroczystość PodwyŜszenia KrzyŜa
Świętego i obchody kalwaryjskie
W niedzielę w kościele seminaryjno-akademickim (Opole, ul. Drzymały 1a) o godz.
14:00 Pielgrzymka Złotych i Srebrnych Jubilatów MałŜeńskich
W następną niedzielę kazania wygłosi ks. mgr Janusz Czenczek, diecezjalny egzorcysta diecezji gliwickiej
Zbiórka uczestników wycieczki do Zakopanego w dniu 08 września na parkingu
przed Kościołem w Kolonowskiem . Wyjazd o godz. 6:00. Powrót w dniu 09 września około godz. 21:00. NaleŜy zabrać ze sobą śniadanie oraz stroje kąpielowe i ręczniki.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Bernadetta Świerc z Kolonowskiego
i Marcin Glatki z Popielowa (zap. II); Monika Bereziuk z Kolonowskiego i Marek
Badura z Kolonowskiego (zap. III)
Serdeczne podziękowania składamy p. Henrykowi Drzyzga i Alfredowi Świerc za
pomalowanie drzwi kościoła. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny i Pico
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Marii Bednorz
i p. Urszuli śurek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. RóŜanej: Marię Lipok, Marię Glegoła i Kornelię Klisz oraz z ul. ks. Czerwionki: Marię Baron. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

