Porządek NaboŜeństw
od 28.02. do 07.03.2010 r.
Niedziela 07.03. III Wielkiego Postu
7:30
Als Dank für die Pfarrgemeinde Exerzitien u. für die lebende u.++ aus der Pfarrgemeinde
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Z prośbą o dary Ducha Świętego oraz o łaskę siły i przemiany w pewnej intencji
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Za + męŜa i ojca Piotra Chudy w 10 r. śm., ++ rodziców z obu stron, siostrę
Stanisławę, braci Antoniego i Franciszka, matkę chrzestną Marię oraz o bł. BoŜe
w rodzinie
Poniedziałek 08.03.
17:00Do Niepokalanego Seca Maryi w intencji kobiet z ok. Dia Kobiet
Wtorek 09.03.
17:00
Za + męŜa i ojca Gerharda Wąsik w rocz. Śm., ++ rodziców: Agnieszkę i Franka Dyla, siostrę Małgorzatę, brata Georga, szwagra Huberta oraz ++ z pokrewieństwa Wąsik i Dyla
Środa 10.03.
17:00
Za ++ rodziców Annę i Józefa, zm. Stanisławę i Stanisława, siostrę Hildegardę,
Reginę, ++ szwagrów: Roberta , Karola, Józefa, Zygmunta i Mariana oraz
++ z pokrewieństwa (Msza św. szkolna)
Czwartek 11.03.
17:00
Za + męŜa i ojca Gerarda Jastrzembski w I rocz. Śm.
Piątek 12.03.
17:00
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z zaleckami
18:00
Za + ojca Ernesta Czudaj, teścia Waltra Rolik, babcie Gertrudę Rajtor, wujka
Ernesta, kuzyna Jana, Gizelę Pocześcniok oraz ++ z pokrewieństwa (Msza św.
młodzieŜowa)
Sobota 13.03.
8:00
Za ++ rodziców Martę i Piotra Machnik w r. ur., rodziców i Andrzeja Ochmann, ich rodziców, rodzeństwo, + Marię Labus w r. ur., , jej rodziców,
++ z pokr, oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Herberta Kania, jego rodziców Martę i Stanisława, ojca Alfreda Steinert oraz za. Z rodzin Dryś, Steinert, Fiedler i Kania

Niedziela 14.03. IV Wielkiego Postu — Laetare
7:30
Für + Mutter u. Oma Rosa Smieskol anlässlich des I Monates nach dem Tode
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Z prośbą o dary Ducha Świętego oraz o łaskę siły i przemiany w pewnej intencji
17:15
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
………………………………………………….

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
10(852) 07.03.2010 – 14.03.2010

Mamy juŜ za sobą ponad dwa tygodnie
Wielkiego Postu. Zniknął ślad po popiele, a wezwanie „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
zaczyna tonąć w oceanie codzienności, na którym
szaleją fale współzawodnictwa, troski o materialny wymiar Ŝycia, walki o byt… Chyba dlatego
dziś, w III niedzielę Wielkiego Postu Chrystus
z wyjątkową stanowczością przypomina nam
o obowiązku nawrócenia i przemiany Ŝycia: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie”.
Raczej niechętnie słuchamy takich fragmentów Ewangelii,
jak ten dzisiejszy. Wolimy słuchać o miłosierdziu BoŜym i często
się na nie powoływać i rozgrzeszać z naszych słabości i potknięć.
W ogóle grzech, nawrócenie, pokuta nie są słowami miłymi dla
naszych uszu. Wolimy raczej iść do psychologa, psychoanalityka,
lub jakiegoś innego guru niŜ do spowiedzi. Wolimy mówić o błędach i pomyłkach niŜ o grzechu.
Czemu Kościół zamiast mówić o Miłosierdziu BoŜym straszy
piekłem, ogniem nieugaszonym i diabłem? Dlaczego stresuje nas
grzechem, karą, poczuciem winy? PrzecieŜ Chrystus nie przyszedł
aby nam wmawiać grzechy, ale aby nas zbawić, dlaczego więc niektórzy księŜa tak z uporem wmawiają nam grzechy i naganiają do
konfesjonałów?
Skoro Chrystus przyszedł nas zbawić i uwolnić, to nie od kilku pomyłek, ale od grzechu. Skoro cierpiał tak straszną mękę to
nie z powodu kilku ludzkich potknięć, ale grzechu. Niech Wielki
Post pomoŜe nam nazywać rzeczy po imieniu: dobro dobrem,
a grzech grzechem. Niech pozwoli dobro pomnaŜać, a zła unikać…. niech będzie czasem nawrócenia.

10/2010
.OPOWIADANIE:
Pewien Beduin ścigany przez okrutnych wrogów uciekł tam, gdzie pustynia była zupełnie dzika, a dokoła widać było jedynie nagie skały. Biegł tak długo, aŜ całkowicie ucichł
tętent koni, których dosiadali jego prześladowcy.
Dopiero wtedy rozejrzał się wokół siebie. Znajdował się w przeraŜającym wąwozie,
nad którym zwisały granitowe pojedyncze skałki i skąd widać było szczyty zbudowane
z ciemnego bazaltu. Z ogromnym zdziwieniem dojrzał ścieŜkę biegnącą w poprzek wąwozu.
Szedł nią przez jakiś czas, aŜ znalazł się przed wejściem do potęŜnej, ciemnej jaskini.
Niepewnym krokiem wszedł do jej wnętrza.
– Chodź dalej, bracie – zachęcił go przyjemny głos. W półmroku Beduin dostrzegł modlącego się pustelnika.
– Mieszkasz tutaj? – zapytał.
– Oczywiście.
– Ale jak udaje ci się przetrwać w tej jaskini? PrzecieŜ jesteś tutaj sam, ubogi, z dala od
wszystkich.
Pustelnik uśmiechnął się.
Nie jestem ubogi. Posiadam wielkie skarby.
Gdzie?
Spójrz tutaj. – Pustelnik wskazał małą szczelinę w jednej ze ścian jaskini i spytał:
Co widzisz?
Nic.
Na pewno nic? – nalegał pustelnik.
Jedynie skrawek nieba.
Skrawek nieba: czy nie uwaŜasz, Ŝe to wspaniały skarb?

Dzisiaj obchodzimy III niedzielę Wielkiego Postu,
Zapraszamy na Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym.
Kazania pasyjne głosić będzie ks. diakon Wojciech Jędras, który jest na
praktyce pastoralnej w parafii Św. Rodziny w Zawadzkiem.
Zbiórka przed kościołem z ubiegłej niedzieli wyniosła 1342,12 zł i 1,2€.
Bóg zapłać!
Przed kościołem moŜna złoŜyć do puszek jałmuŜnę postną.
W następna niedzielę kolekta będzie przeznaczona na budowę obiektów
kurialnych i konserwację zabytków.
Wszystkim paniom z ok. Dnia Kobiet składamy najlepsze Ŝyczenia
i zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w poniedziałek o godz. 17:00.
W piątek naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej z wypominkami o godz. 17:00
Zapraszamy!
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zaprasza wszystkich mieszkańców
gminy Kolonowskie na wyjazd do Filharmonii Opolskiej
w dniu 26.03.2010r. na KONCERT SYMFONICZNY: W programie
muzyka S. Rachmaninowa. (bilety: normalny 25zł, ulgowy 18zł)
Zapisy i pytania tel. (077) 4611 140 (w. 22) Obst Anna

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czy poza moralnymi są równieŜ i inne cnoty?
Tak, istnieją równieŜ cnoty teologiczne, czyli wiara, nadzieja i miłość, które uzdalniają
chrześcijan do Ŝycia w więzi z Trójcą Przenajświętszą. Bóg jest ich początkiem, przyczyną
i przedmiotem. Bóg, którego poznajemy dzięki wierze, miłujemy, i w którym pokładamy
nadzieję. Cnoty teologiczne wpływają na wszystkie cnoty moralne i oŜywiają je.
W jaki sposób działa w nas wiara?
Przez wiarę wierzymy w Boga i we wszystko, co nam objawił, a Kościół święty podaje
do wierzenia.
W jaki sposób działa w nas nadzieja?
Dzięki nadziei z wielką ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga Ŝycia wiecznego
oraz łask, dzięki którym na nie zasłuŜymy.
Co to jest miłość?
Miłość to cnota, która sprawia, Ŝe Pana Boga kochamy nade wszystko, a bliźniego swego – ze względu na miłość Boga – jak siebie samego. Miłość jest „więzią doskonałości” (Kol
3,14) i duchem oŜywiającym wszystkie cnoty.

Serdeczne podziękowania składamy p. Piotrowi Świerc i Henrykowi
Drzyzga za udroŜnienie kanalizacji w zakrystii oraz p. Jackowi Ganschinietz za pomalowanie korytarzy i kuchni na probostwie. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt oraz Droga
do nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Józefie
Szymalskiej, p. Hildegardzie Głąbik, p. Teresie Chudy składamy
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia
na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej: Teresę
Bereziuk, Urszulę Ozimek, Marię Rosa, Łucje Deptała. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

