Porządek NaboŜeństw
od 21.11. do 28.11.2010 r.
Niedziela 21.11. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ur.
7:30
Für + Gertrud Thomalla (von Nachbarn)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
1. Do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata za Ŝyjących i ++ parafian
2. Do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w int. męŜczyzn i młodzieńców
17:15
NaboŜeństwo ku czci Chrystusa Króla
18:00
1. Za + Huberta, jego + matkę i ciotkę oraz za dusze w czyśćcu cierp.
2. Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin
Poniedziałek 22.11. św. Cecylii, dz. i m., wsp.
17:00
1. Przez wst. św. Cecylii o zdrowie, bł. BoŜe dla członków orkiestry, chóru,
scholi i organistów
2. Za + męŜa i ojca Wiktora Muc, ++ rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów oraz za ++ z pokr.
Wtorek 23.11.
17:00
Za ++ rodziców Pawła i Gertrudę Krupok, ich rodzeństwo, dziadków z obu stron,
teściów Pawła i Wiktorię Młynek, babcię Florentynę, szwagrów Jana i Zygfryda,
szwagierkę Analizę oraz ++ z pokr.
Środa 24.11. śś. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy, wsp.
17:00
Z podz. i z prośbą o zdrowie i opiekę BoŜą nad całą rodziną z ok. 60 r. ur. (Msza
św. szkolna)
Czwartek 25.11.
17:00
Za + matkę Zofię w r. śm., ojca Stanisława, siostrę Magdalenę, męŜa Norberta
oraz za ++ z pokr.
Piątek 26.11.
16:30
RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy
17:00
Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, Annę i Jana Grobarek, braci Piotra i Bernarda, szwagra Franciszka, bratanicę Mariolę oraz za ++ z rodzin Czupała i Grobarek (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 27.11.
8:00
Za + Ŝonę i matkę Gizelę w 2 r. śm. oraz ++ z pokr. Pocześniok, Spika i Gerlich
17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Do Op. BoŜej przez wst. MBN Pomocy z podz. i z prośbą o dalsze zdrowie
i bł. BoŜe z ok. ur. p. Adelajdy Świerc oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci

Niedziela 28.11. I Adwentu
7:30
Für + Mutter Marta Banasik zum 30. Todestag u. für + Vater Jan Banasik
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
17:15
NaboŜeństwo adwentowe z poświęceniem opłatków i wieńców adwentowych
18:00
Za ++ rodziców Ritę i Augustyna, teściów Łucję i Teodora, szwagra Piotra,
++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Miłość - racją istnienia świata
Nad Jezusem wisiał napis: „To jest król Ŝydowski.”
Choć był w pewnym sensie prawdziwy, napis ten teŜ
kłamał. Jezus nie był i nie jest tylko królem śydów.
Powołanie Łotra, którego nazywamy Dobrym, do Jezusowego Królestwa pokazuje, Ŝe jest ono otwarte dla
wszystkich i na wszystkich. Królowanie z krzyŜa nie
mogło być uznane za sukces w kategoriach politycznych. Błąd śydów, a takŜe apostołów polegał na tym,
iŜ byli przekonani, Ŝe Jezus jest królem doczesnym,
politycznym wyzwolicielem, chwilowym władcą, którego panowanie rozciąga się jedynie na określony czas
i miejsce. Tymczasem królowanie Jezusa wykracza
poza czas i geografię. Podane jest Mu wszystko i wszyscy. Jezus - jako Alfa i Omega - jest u początku i u kresu dziejów wszechświata, co oznacza, Ŝe wszystko co
składa się doczesną egzystencję wszechświata odnajduje w Nim swój ostateczny sens. Nawet wtedy, gdy poszczególne wydarzenia historyczne wydają się być pozbawione logiki i sensu, są one podporządkowane ostatecznemu celowi, jakim jest królowanie Boga.
Wspominanie tej prawdy u końca roku kościelnego kaŜe nam raz jeszcze zastanowić się nad „mechanizmem” tego świata, jakim jest miłość BoŜa. To
ona wprawia go w ruch – jeśli moŜna uŜyć takiego porównania z fizyki. Miłość BoŜa jest racją istnienia świata. Za św. Augustynem, zmieniając nieco
jego słynne powiedzenie, moŜna więc powiedzieć, iŜ świat został stworzony
dla Boga i dopóki w Nim nie spocznie, pozostanie niespokojny i niezaspokojony.
To nie Ŝywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czli wszechświatem; prawa materii
i ewolucji nie są ostateczną instancją, ale rozum, wola, miłość - Osoba.
Spe salvi, Benedykt XVI

Automatyczna ekskomunika
Benedykt XVI ma szczególny dar mówienia jasno. Gdy zapytano go niedawno, co sądzi
o ekskomunice, która dotknęła polityków meksykańskich głosujących za dopuszczeniem
zabijania dzieci przed urodzeniem – odparł po prostu, Ŝe taka kara „to tylko to, co przewiduje nauka Kościoła”.
Dokładnie tak jest: zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zabicie nienarodzonego
dziecka wiąŜe się z automatyczną ekskomuniką wszystkich, którzy mieli w tym współudział.
Dotyczy to takŜe polityków, którzy tworzą prawo zezwalające na to zło. I dlatego miał zupełną rację kard. Norberto Rivera Carrera z archidiecezji Miasta Meksyk, gdy pod koniec
kwietnia 2007 roku ogłosił ekskomunikę deputowanych, którzy głosowali za legalizacją
aborcji.
PapieŜ uznał, Ŝe w ocenie sytuacji podanej przez biskupa Meksyku „nie ma nic arbitralnego”. Kto jest katolikiem, musi się liczyć z tym, Ŝe w Kościele traktuje się powaŜnie Dekalog
i prawo naturalne. Gdy ktoś je łamie i lekcewaŜy w jakiejś szczególnie waŜnej sprawie –
musi się spodziewać publicznej reakcji. Taką reakcją jest m.in. kara ekskomuniki, czyli wyłączenie ze wspólnoty Kościoła.
Niby nic zaskakującego – a jednak słowa Ojca Świętego, w których ekskomunikę za popieranie aborcji uznał za coś normalnego, zostały przyjęte jako sensacja. Jedne agencje prasowe
aŜ krztusiły się tym tak rzadko uŜywanym słowem „ekskomunika” – jakby jego uŜycie było
wskrzeszeniem „mroków średniowiecza”. Z kolei inne serwisy informacyjne strasznie się
zawstydziły – jakby PapieŜ zrobił coś nieprzyzwoitego (np. nasza Katolicka Agencja Informacyjna w swoim ogólnodostępnym serwisie w ogóle pominęła ten wątek).
Skąd takie reakcje na słowa Benedykta XVI? CzyŜby posłuŜył się on ową ewangeliczną
„twardą mową”? Ale przecieŜ PapieŜ ani nie groził jak Jan Chrzciciel, ani nie grzmiał jak
Apokalipsa, ani nie porównywał nikogo – jak robił to Pan Jezus - do „grobów pobielanych”… Co więc takiego zrobił?
Po pierwsze: PapieŜ potwierdził, Ŝe w Kościele wyciągamy wnioski z zasad, które uznajemy
za fundamentalne. Po drugie: PapieŜ uznał za normalne to, Ŝe za łamanie prawa moralnego
naleŜy się niekiedy publiczna kara. Po trzecie: PapieŜ przypomniał, Ŝe z tej dyscypliny moralnej nie są zwolnieni takŜe politycy – gdyŜ Kościół oczekuje zwłaszcza od nich spójności
ich działalności publicznej z ich osobistą wiarą.
W ten sposób Benedykt XVI w potrójny sposób naruszył schematy przyjmowane dziś często
bezwiednie nawet przez chrześcijan.
Owszem, wszyscy wiedzą, Ŝe Kościół ma swoją naukę moralną – ale zdziwienie zaczyna się
wtedy, gdy się okazuje, Ŝe Kościół nie traktuje tej nauki jako „opcji”, lecz np. uznaje „nie
zabijaj” za zasadę fundamentalną, być lub nie być dla wspólnoty społecznej. Wołają wtedy:
to fundamentalizm!
Owszem, wszyscy rozumieją, Ŝe przypominanie przykazań BoŜych to jeden z obowiązków
papieŜa – ale dziwią się, gdy się okazuje, Ŝe papieŜ moŜe takŜe w imię tychŜe przykazań
karać. Wtedy protestują: jesteśmy za wolnym wyborem!
No i to trzecie: wszyscy niby się zgadzają, Ŝe etyka nie moŜe być inna dla polityków, a inna
dla reszty ludzi – a jednak są zaskoczeni, gdy się okazuje, Ŝe Kościół wymaga od polityków
tego samego co od innych. Wtedy oburzają się: to ingerencja Kościoła w sprawy polityczne!
Tymczasem PapieŜ mówi inaczej. Są więc pewne sprawy tak waŜne, Ŝe aŜ nienegocjowalne.
Są pewne dobra tak podstawowe, Ŝe trzeba je chronić takŜe prawem. I jest teŜ pewien poziom przyzwoitości, którego nie wolno przekroczyć nikomu, takŜe politykowi.
Czy teraz rozumiecie, skąd takie zamieszanie wokół krótkiego oświadczenia Benedykta
XVI? On naprawdę ma dar jasnego mówienia. CzyŜby aŜ nazbyt jasnego?
A co na to nasi polscy politycy?
Paweł Milcarek (www.katolik.pl)

47/2010
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzisiaj zapraszamy
na spotkanie z prasą katolicką do salki o godz. 16:00.
Zapraszam na naboŜeństwo ku czci Chrystusa Króla o godz. 17:15.
Zbiórka na rzecz chrześcijan prześladowanych wyniosła 649,32 zł, a zbiórka dla dzieci
w Peru wyniosła 748,18 zł. i 6,20 €. Bóg zapłać!

We poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
Organistom, scholi, orkiestrze i chórowi składamy Ŝyczenia błogosławieństwa BoŜego
i radości jaką niesie muzyka i śpiew na chwałę BoŜą!
W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu. Rozpoczyna się okres Adwentu, czasu radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Tematem Mszy św. roratnich jest hasło:
„Będziesz czytał Biblię codziennie”.
W przyszłą niedzielę obchodzimy w naszej parafii „Niedzielę dobrej ksiąŜki”. Jak co
roku będzie moŜna nabyć ksiąŜkę jako prezent świąteczny.
W przyszłą niedzielę Ekumeniczna Modlitwa Młodych - kościół seminaryjny w Opolu, 28.11.2010r., godz. 15:30
Bibliotek Parafialna prosi swoich czytelników o zwrot wypoŜyczonych ksiąŜek!
Dzieci i młodzieŜ, która pragnie zaangaŜować się w akcję „kolędników misyjnych”
w czasie tegorocznej kolędy zapraszamy do salki u sióstr w sobotę (27.11.) o g. 10:30.
Prosimy przynieść pisemną zgodę rodziców!
Wyniki pierwszej tury wyboru PRD. Głosów oddanych 206. WaŜnych 204. Wyłonionych kandydatów 102. Szczegółowa lista w gablotce. Dziś zabieramy kartki z listą kandydatów z najwyŜszą liczbą głosów.
Zbiórka Ŝywności, artykułów chemicznych, ciepłej odzieŜy kocy, pościeli dla Monar
w Kokotku. Przynosić do salki: wtorek (30.11.) w godz. 10:00-12:00 lub piątek
(03.12.) w godz. 16:00-18:00. Bóg zapłać!
Serdeczne podziękowania składamy p. Henrykowi Schatton, p. Józefowi Koj, p. Janowi Bonk i p. Jerzemu Lorek za naprawę dzwonu i usunięcie awarii elektrycznej oraz
p. Ewaldowi Rathmann za dorobienie klucza. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Stadt Gottes, Weite Welt
oraz Droga do Nieba.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. ElŜbiecie Klyszcz,
p. Tadeuszowi Lewandowskiemu i p. Georgowi Spallek składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. 1 Maja: Marzenę Morcinek, Renatę
Czupała, Kornelię Nadzielską i Krystynę Musiał. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

