Porządek NaboŜeństw
od 13.09 do 20.09.2009 r.
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 Za Ŝyjących i ++ parafian
Poniedziałek 14.09. PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego, św.
18:00 Za ++ rodziców Franciszka i Gertrudę Szaton, Jana i Annę Krupka,
ciotkę Marię, braci, siostry, szwagrów, bratową oraz ++ z pokr. Szaton
i Krupka
Wtorek 15.09. NMP Bolesnej, wsp.
18:00 Za + męŜa i ojca Józefa z ok. ur., ++ rodziców, 3 braci, teściów, 2 bratowe oraz ++ z pokr.
Środa 16.09. śś. Korneliusza, pap. I Cypriana, bpa, mm., wsp.
17:00 Za ++ rodziców, teściów, 2 siostry, 4 braci oraz ++ z pokr. Laski
i Drzymała (Msza św. szkolna)
Czwartek 17.09.
18:00 Do NM Panny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe bł. i zdrowie z ok. 25 r. ślubu oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
Piątek 18.09. św. Stanisława Kostki, zak. patrona polski, św.
18:00 W intencji dzieci, młodzieŜy i wychowawców
Sobota 19.09.
8:00 ………………………………………………………..
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
………………………………………………………..

Niedziela 20.09. XXV zwykła
7:30 Für die lebenden u. ++ aus den Familien Smieskol u. Obst
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 Do Op. B. i MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie z ok. rocznicy ślubu
17:15 Nieszpory
18:00 ………………………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
„Za kogo uwaŜają Mnie ludzie?”
Pytanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii,
mimo Ŝe postawione było przed wiekami, wydaje się być pytaniem, które Bóg kieruje do
człowieka takŜe dziś. Jaką odpowiedź na to
pytanie dałby przypadkowy przechodzień zapytany o definicję Boga i jego miejsce
w Ŝyciu człowieka w ramach badania opinii
społecznej. MoŜna snuć przypuszczenia wokół
moŜliwych określeń: „Zbawiciel świata”,
„Bóg-Człowiek”, „załoŜyciel religii chrześcijańskiej”, „człowiek, który w umysłach ludzi
urósł do postaci Boga”, a moŜe nawet:
„wymysł Kościoła dla manipulowania rzeszami ludzi”. Podobnie jak bogate jest spektrum
postaw człowieka wobec Boga i spraw duchowych, tak teŜ bogaty byłby zestaw odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Podobnie jednak, jak Chrystus nie zadowala się odpowiedziami
udzielonymi przez Apostołów, tak teŜ chyba nie zadowolą go dziś, nawet najbardziej wiarygodne badania opinii publicznej. On chciał usłyszeć odpowiedź ich serca i chce dziś poznać odpowiedź naszego serca,
dlatego pyta: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?” Kim jestem dla Ciebie?
Jakie miejsce zajmuję w Twoim Ŝyciu? Czy potrafisz uznać we Mnie
Mesjasza, Syna BoŜego, ale teŜ Przyjaciela i Kogoś, komu warto zawierzyć Ŝycie? Starajmy się zatem przede wszystkim o kształtowanie
naszej osobistej więzi z Chrystusem, by nasza postawa nie wypływała
z powszechnie przyjętych norm i zasad, ale by te normy i zasady
kształtowała.

Mądrość
śył pewnego razu król, który całe Ŝycie spędził na prowadzeniu wojen i powiększaniu swojego królestwa. W wieku sześćdziesięciu lat zdał sobie sprawę, Ŝe niewiele do
tej pory się dowiedział o sensie istnienia. Zwołał wszystkich swoich ministrów i doradców
i rozkazał: – Zabierzcie wszystkie pieniądze z moich skarbców i idźcie na cztery strony
świata w poszukiwaniu ksiąg mądrości; chciałbym w końcu poznać prawdziwą mądrość
Ŝycia.
Doradcy zabrali worki z pieniędzmi i tłumnie ruszyli we wszystkie strony świata.
Powrócili po siedmiu latach, prowadząc czterdzieści wielbłądów, obładowanych wszelkiego rodzaju ksiąŜkami, duŜymi i małymi. Cała góra mądrych ksiąŜek. Król, widząc je, wykrzyknął: – Mam sześćdziesiąt siedem lat! Nigdy nie starczy mi czasu na przeczytanie
tych wszystkich ksiąŜek. Zróbcie mi streszczenie całości!
Zwołano najlepszych literatów świata: wzięli się do pracy i po siedmiu latach
oddali doskonałe streszczenie całego tego skarbca mądrości. Ale tym streszczeniem wciąŜ
moŜna było obładować siedem wielbłądów.
– Skończyłem siedemdziesiąt cztery lata – powiedział król. – Nie mam czasu, aby przeczytać to wszystko. Streszczajcie ponownie!
Zrobiono streszczenie streszczenia. Pod koniec kolejnych siedmiu lat mędrcy
załadowali swoje dzieło na jednego wielbłąda.
– Przekroczyłem osiemdziesiątkę – rzekł król, coraz słabszy. – Moje oczy są bardzo zmęczone. Nie mógłbym nigdy przeczytać tych ksiąŜek. Streszczajcie dalej!
Mędrcy znów siedem lat pracowali dzień i noc. W efekcie powstała jedna ksiąŜka
– zawierająca całą mądrość ziemi. W tym momencie przybył do mędrców goniec: – Szybko, zanieście ksiąŜkę królowi. Umiera.
Król miał juŜ osiemdziesiąt osiem lat i konał na swoim łoŜu. Największy spośród
mędrców zbliŜył twarz do twarzy króla, który wymamrotał mu do ucha:
– Proszę, ujmij mi w jednym zdaniu całą wiedzę, całą mądrość świata...
– Oto ona, panie: „śyj chwilą obecną”.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
W jaki sposób otrzymuje się sakrament bierzmowania?
Kandydat do bierzmowania, osiągnąwszy wiek dojrzały, winien wyznać wiarę, być
w stanie łaski, wykazać pragnienie przyjęcia tego sakramentu i być przygotowanym na
przyjęcie roli ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła i w sferze obowiązków
doczesnych.
Jaki jest najwaŜniejszy obrzęd sakramentu bierzmowania?
Podstawowy obrzęd sakramentu bierzmowania to namaszczenie czoła ochrzczonego
świętym olejem, połączone z włoŜeniem rąk na jego głowę przez sprawującego obrzęd,
który mówi: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
W jaki sposób wyraŜa się związek bierzmowania ze chrztem?
Gdy bierzmowania udziela się w kilka lat po chrzcie, związek ten wyraŜony jest między innymi przez odnowę przyrzeczeń chrztu. Sprawowanie sakramentu bierzmowania
podczas Eucharystii słuŜy podkreśleniu jedności sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.
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Dzisiaj obchodzimy XXIV niedzielę zwykłą. Zapraszam na naboŜeństwo fatimskie o godz. 17:00. Gościmy w naszej Wspólnocie Parafialnej
ks. mgr Janusza Czenczka, diecezjalnego egzorcysty dla diecezji gliwickiej.
Kolekta przeznaczona na opał wyniosła 4.075,85 zł i 3,42 €. Bóg zapłać!
W poniedziałek uroczystość PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, uroczystość patronalna katedry opolskiej.
W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzieŜ
i wychowawców. Zapraszam na Mszę św. w tej intencji w piątek o godz.
18:00!
W sobotę XIV Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf koło Zlatych Hor
(Czechy). Początek godz.10:00
W następną niedzielę kolekta na budowę kościołów i jałmuŜna postna
z całego roku
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Beata Spałek z Kolonowskiego i Sebastian Puzik z Myśliny (zap. II), Dorota Schatton
z Kolonowskiego i Dawid Jędrzejewski z Kadłuba (zap. II), Bernadetta Świerc z Kolonowskiego i Marcin Glatki z Popielowa (zap. III)
Serdeczne podziękowania składamy p. Manfredowi Jancik i Michałowi
Drzyzga za wykonanie balustrady na balkonie probostwa. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: Danutę
Staś, GraŜynę Mordyńską, Barbarę Mordyńską i Zdzisławę Kordeczko.
Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

