Porządek NaboŜeństw
od 21.02. do 28.02.2010 r.
Niedziela 21.02. I Wielkiego Postu
7:30
Für die lebenden u. ++ aus der Pfarrgemeinde
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Z prośbą o zdrowie dla koleŜanki
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za ++ rodziców Juliusza i Albinę, brata Adolfa, dziadków Jana i Józefę, Marię
i Johannę, Tomasza, ich rodziców Piotra i Marię oraz + Antoniego
Poniedziałek 22.02. Katedry w. Piotra, św.
9:00
Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin
18:00
Za + męŜa i ojca Leopolda, ++ rodziców z obu stron, dziadków, braci, siostry, bratową, szwagrów oraz ++ z pokr.
Wtorek 23.02.
9:00
………………………………………………….
18:00
Za + męŜa Emanuela, Teresę, jej córkę Klarę, synową Małgorzatę, rodziców Marię
i Tomasza, 4 braci, 3 szwagierki, szwagra, 2 bratanków oraz ++ z pokr.
Środa 24.02.
9:00
W intencji chorych
18:00
Za + Elfrydę Wołowską w m-c po śm., jej męŜa Michała, rodziców Marię i Pawła
Świerc, brata , szwagierkę Helenę oraz Jerzego Feliks
Czwartek 25.02.
9:00
Za + ojca Stanisława w r. śm., matkę Zofię, męŜa Józefa, jego rodziców, siostrę,
++ szwagrów oraz ++ z pokr.
18:00
Za + męŜa, ojca Józefa Wiora w r. śm., teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię i Erwina, Marię Teodor, ciotkę Gertrudę, + syna, męŜa oraz d. w czyś. cierpiące
Piątek 26.02.
9:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Franiszka Świerc, brata Leopolda, dziadków Dreja
i Świerc oraz ++ z pokr.
18:00
Za + męŜa i ojca Lucjana w r. śm., jego ojca Otto oraz ++ z pokr.
Sobota 27.02.
9:00
Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, opiekę
BoŜą dla p. RóŜy z ok. 81 r. ur. oraz ++ rodziców, cztery siostry, bratową Gertrudę
i ++ z pokr.
18:00

Za + męŜa i ojca Jerzego w 2 r. śm., jego rodziców Pawła i Amalię, teściów Hermana i Martę oraz ++ z pokr. z obu stron

Niedziela 28.02. II Wielkiego Postu
7:30
……………………………………….(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
………………………………………………….
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + męŜa i ojca Konrada Famuła w 4 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodzeństwa z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
08(850) 21.02.2010 – 28.02.2010
Powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła.
Scena potrójnego kuszenia Jezusa na pustyni ma głębokie znaczenie i ponadczasowy
charakter. Czas Wielkiego Postu, który przed
kilkoma dniami rozpoczęliśmy, zaprasza nas od
ponownego odkrycia tego sensu w kontekście
czasów, w których Ŝyjemy. Trzy pokusy: przemień kamień w chleb, oddaj mi pokłon, a będziesz bogaty, udowodnij swoją wielkość to trzy pokusy współczesnego
świata, który stale i pod roŜnymi postaciami proponuje nam zaspokojenie naszych pragnień i kusi trzema miraŜami: zaspokajaj wszystkie potrzeby twojego ciała…, zdobywaj bogactwo wszelkimi sposobami…,
bądź wielki, rządź światem. Czy odpowiedź na te pokusy czyni człowieka szczęśliwym?
W Środę Popielcową usłyszeliśmy słowa Chrystusa:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W ten sposób wezwał nas
do pogłębionej refleksji nad naszym Ŝyciem, zwłaszcza Ŝyciem duchowym, wewnętrznym. Trafne zaś odpowiedzi Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii na szatańskie pokusy wyznaczają kierunki tej refleksji: nie
jesteś tylko ciałem i twoje ciało mimo, Ŝe ma swoje prawa, nie moŜe stać
się tyranem w twoim Ŝyciu; nie kłaniaj się wszystkim boŜkom wokoło,
a juŜ na pewno nie kłaniaj się najpotęŜniejszemu boŜkowi tego świata –
bogactwu, nie sprzedawaj się za dobrobyt, nie ulegaj pokusie pieniądza,
bo on w końcu nad tobą zapanuje; wreszcie: nie próbuj dać się złapać
na przynętę potęgi i znaczenia..
śyczymy Wam, drodzy parafianie, wiele łaski, która pomoŜe jak
najlepiej wykorzystać dany nam czas pokuty, łaski, która pomoŜe walczyć z pokusą i odnosić zwycięstwo nad słabością a w konsekwencji
przez nawrócenie dąŜyć do ewangelicznej doskonałości.

08/2010

Blisko
Pewnego dnia jakiś człowiek zbliŜył się do Jezusa i powiedział:
– Nauczycielu, wszyscy wiemy, Ŝe pochodzisz od Boga i Ŝe uczysz drogi prawdy.
Ale muszę Ci powiedzieć, Ŝe Twoi naśladowcy, ci, których nazywasz apostołami lub Twą
wspólnotą, zupełnie mi się nie podobają. ZauwaŜyłem, Ŝe nie róŜnią się wiele od innych
ludzi. Ostatnio pokłóciłem się bardzo z jednym z nich.
A poza tym wszyscy wiedzą, Ŝe Twoi uczniowie nie zawsze miłują się wzajemnie i
nie zawsze zgadzają ze sobą. Znam jednego, który prowadzi niezbyt czyste interesy...
Chcę więc postawić Ci bardzo szczere pytanie: czy moŜna naleŜeć do Ciebie, nie
mając nic wspólnego z Twoimi tak zwanymi apostołami? Chciałbym pójść za Tobą i być
chrześcijaninem (jeŜeli pozwolisz na to określenie), ale z pominięciem wspólnoty Kościoła i tych wszystkich apostołów!
Jezus spojrzał na niego czule i uwaŜnie.
– Posłuchaj – powiedział – opowiem ci pewną historię: Było kiedyś kilku ludzi, którzy usiedli i rozmawiali ze sobą. Gdy noc okryła ich swym czarnym płaszczem, zebrali
sporo drewna i zapalili ognisko.
Siedzieli blisko siebie, ogień ogrzewał ich, a blask płomienia oświetlał ich twarze.
Ale jeden z nich w pewnym momencie nie chciał juŜ dłuŜej przebywać z innymi i odszedł
smutny. Wziął płonącą głownię z ogniska i usiadł daleko od innych. Jego drewno początkowo świeciło i grzało. Ale wkrótce blask osłabł, a po chwili zgasł zupełnie.
Samotnego człowieka ogarnęły ciemności i chłód nocy.
Pomyślał przez chwilę, wstał, wziął swój kawał drewna i zaniósł go do ogniska
swych kolegów. Drewno natychmiast rozŜarzyło się i wybuchło nowym płomieniem.
Człowiek usiadł znów razem z innymi. Rozgrzał się, a blask płomienia oświetlił jego
twarz.
Uśmiechając się, Jezus mówił dalej:
– Ten, kto naleŜy do Mnie, znajduje się blisko ognia razem z moimi przyjaciółmi.
Przyszedłem bowiem i przyniosłem ogień na ziemię i bardzo pragnę, by płonął.
Kościół stanowi gwarancję, Ŝe człowiek znajduje się blisko ognia.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Co rozumie się przez „ namiętność”?
Termin „namiętność” określa pasje i uczucia.
Jakie są główne namiętności?
Są to: miłość, nienawiść, poŜądanie, bojaźń, radość, smutek i gniew.
Czy namiętności są dobre, czy złe?
W namiętnościach, pojętych jako przejaw wraŜliwości, nie ma ani dobra, ani zła
moralnego. Ale w takim stopniu, w jakim zaleŜą od rozumu i woli, zawierają dobro lub
zło moralne. Namiętności mogą stać się więc cnotami, bądź teŜ przerodzić się w wady.
Czy dąŜenie do doskonałości moralnej wyklucza namiętności?
Nie, doskonałość moralną osiąga się wtedy, kiedy człowiek skłania się ku dobru nie
tylko dzięki woli, ale i dzięki swemu sercu.

Dzisiaj I niedzielę Wielkiego Postu, a zarazem pierwszy dzień naszych
misji parafialnych. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na
dalszy remont dachów.
W następną niedzielę kolekta przeznaczona jest dla ojca misjonarza, a
przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy
„Ad Gentes”
W piątek Wielkiego Postu za poboŜne odmówienie modlitwy: Oto, ja
o dobry Jezu po Komunii św. przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyŜowanego moŜna zyskać odpust zupełny. W inne dni roku moŜna zyskać
odpust cząstkowy.
Za poboŜne odprawienie Drogi KrzyŜowej moŜna uzyskać codziennie
odpust zupełny.
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny oraz Droga do nieba
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
•
„KrzyŜ na drogę” - początek cyklu wielkopostnego. Dzisiaj próba
odpowiedzi na pytanie, czy Jezus musiał zginąć, oraz rozmowa o
krzyŜu z Radosławem Pazurą;
•
Wywiad z arcybiskupem Bruno Forte, który prowadził ostatnie
rekolekcje wielkopostne dla Jana Pawła II;
•
Obrazek z wizerunkiem krzyŜa i modlitwą do ukrzyŜowanego Pana.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Helmutowi Krupka, p. Józefowi Ludwig, p. Rozalii Luczyk
i p. Krystynie Lemcke składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia
BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Opolskiej: Beatę Koj,
Gabrielę Bogdoł, Gabrielę Walaszek i Alicję Szydłowską. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

