Porządek NaboŜeństw
od 13.06. do 20.06.2010 r.
Niedziela 20.06. XXII Zwykła
7:30
Für ++ Eltern Rose u. Franz Smieskol, ++ Grosseltern Johann u. Maria Obst
u. für alle Lebenden u. ++ in den Familien Smieskol u. Obst
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
O bł. BoŜe i zdrowie z ok. 75 r. ur. oraz za 2 ++ synów
17:15
NaboŜeństwo nieszporów
18:00
1. Do Op. BoŜej przez wst. MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie dla .p. Gertrudy Bonk z ok. 85 r. ur.
2. Z ok. 50 r. przyjęcia I Komunii św., z podz. i z prośbą o dalsze łaski, bł. BoŜe oraz
światło Ducha Świętego w pełnieniu woli BoŜej w rodzinach
Poniedziałek 21.06. NMP Opolskiej, głównej Patronki Miasta, wsp.
7:00
O zdrowie i bł. BoŜe dla córki Nikol, syna Krystiana oza dla całej rodziny
Wtorek 22.06.
18:00
Za Ŝyjących i ++ z ul. Hr. Colonny
Środa 23.06.
18:00
Za + Franciszkę Puzik (od sąsiadów)
Czwartek 24.06. Narodzenie św. Jana Chrzciela, ur.
18:00
Za + męŜa Jana, jego rodz. Barbarę i Stanisława, Wiktorię i Karola, siostry: Stefanię
i Hildegardę, braci: Wilhelma i Oswalda, bratową ElŜbietę oraz ++ z pokr. i dusze
w czyśćcu cierp.
Piątek 25.06.
8:30
W int. uczniów, nauczycieli i wychowawców z ok. zakończenia roku szkolnego
i katechetycznego
17:30
RóŜaniec w intencji dzieci i młodzieŜy
18:00
W int. młodzieŜy z ok. zakończenia roku szkolnego i katechetycznego
Sobota 26.06.
8:00
Do Op. BoŜej przez wst. Niep. Serca Maryi z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze, zdrowie i opiekę BoŜą dla rodzin Szydłowski i Obst
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Przez wst. Św. Piotra o zdrowie i bł. BoŜe dla wszystkich wędkarzy oraz ich rodzin
z koła PZW Kolonowskie i o radość wieczną dla z ++ wędkarzy

Niedziela 27.06. XXIII Zwykła
7:30
………………………………………………………………(Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00
1. Za + Matkę ElŜbietę, zaginionego ojca Piotra, ich rodziców i rodzeństwo,
++ rodziców Rozalię i Pawła, siostre ElŜbietę, szwagra Józefa, chrześniaka Krystiana oraz za ++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
2. Do Miłosierdzia BoŜego, dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin
17:15
NaboŜeństwo nieszporów
18:00
Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,
zdrowie, opiekę BoŜą dla Brygidy i Eryka z ok.. 35 lecia ślubu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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„Za kogo uwaŜają Mnie tłumy?”.
Oglądając telewizję lub słuchając radia wiele razy
mamy do czynienia z róŜnego rodzaju sondaŜami czyli
badaniami opinii publicznej. Pytania są bardzo róŜne:
mogą dotyczyć naszych prywatnych spraw, ale teŜ Ŝycia
publicznego – popularności idoli, polityków czy teŜ partii politycznych. Te ostatnie były bardzo popularne
ostatnio, przed wyborami – miały pokazać kto ma szanse zostać prezydentem, a kto prawdopodobnie będzie
musiał odejść.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii równieŜ przeprowadził wśród swoich uczniów sondaŜ opinii publicznej.
Pytanie brzmiało: „Za kogo uwaŜają Mnie tłumy?”. MoŜemy sobie wyobrazić, z jakim zapałem uczniowie
chcieli Mistrzowi powiedzieć, co o Nim słyszeli od innych. I kiedy w tym momencie wprawiony socjolog obliczałby odsetek poszczególnych odpowiedzi, Jezus idzie znacznie dalej. Pyta
swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?”. W poprzednim pytaniu
Jezus pytał o innych, moŜna więc było udzielić róŜnych odpowiedzi, jak róŜni
są ludzie. Tutaj Jezus pyta o indywidualną, osobistą odpowiedź kaŜdego
z uczniów. Taka odpowiedź nie jest prosta. Taka odpowiedź zobowiązuje. Nic
więc dziwnego, Ŝe uczniowie nie udzielają odpowiedzi, jak poprzednio, wszyscy naraz. Czyni to za nich Piotr. Być moŜe nie od razu. Być moŜe po głębokim namyśle. Mówi: „Za Mesjasza BoŜego”. To wyznanie wiary Piotra.
Wyznanie, które jest świadectwem jego osobistego poznania Chrystusa.
Chrystus nie przestał pytać swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uwaŜacie?”.
Nie przestaje teŜ pytać takŜe nas. Staje na naszej drodze i cicho, delikatnie
zadaje mi to samo pytanie. KaŜdego dnia. I ja mam mu odpowiedzieć. KaŜdego dnia na nowo potwierdzić mój wybór. Wyznać moją wiarę w modlitwie,
moimi słowami, moim Ŝyciem. Tego oczekuje ode mnie Chrystus, jeśli to Jego
wybrałem, jeśli za Piotrem odpowiedziałem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
Ŝywego”, jeśli nas Nim, jak na twardej opoce pragnę budować moje Ŝycie.

Dwa lustra
Pewnego dnia Szatan wymyślił wspaniały sposób, aby doskonale się zabawić. Zbudował
diabelskie lustro, które posiadało magiczną właściwość: wszystko, co było piękne i dobre, odbijało się w nim jako brzydkie, wręcz koszmarne; podczas, gdy to, co złe i odraŜające, wydawało się
wielkie i wspaniałe.
Szatan wędrował po całym świecie ze swym straszliwym lustrem. A wszyscy, którzy w nie
spoglądali, zaczynali drŜeć ze strachu: kaŜda rzecz wydawała się koszmarnie zdeformowana.
Złośliwiec świetnie się przy tym bawił: im bardziej coś było odraŜające, tym bardziej mu się
podobało. Pewnego dnia to, co ujrzał w lustrze, tak bardzo przypadło mu do gustu i rozbawiło do
tego stopnia, Ŝe ogarnął go niepohamowany śmiech: lustro nagle wypadło mu z rąk i rozbiło się
na miliony kawałków. Wkrótce potem potęŜny i złośliwy huragan rozwiał po całym świecie potłuczone cząstki zwierciadła. Niektóre z nich były mniejsze od ziarenek piasku i dostały się do
oczu wielu, wielu ludzi, którzy wtedy zaczęli widzieć wszystko na opak: dostrzegali jedynie
i przede wszystkim to, co było złe. Inne odłamki zostały przerobione na szkła okularów. Ludzie
noszący takie okulary nie potrafili zauwaŜać juŜ ani tego, co dobre, ani tego, co sprawiedliwe,
zatracili umiejętność właściwej oceny czynów i wydarzeń.
Czy nie natknęliście się przypadkiem na takich osobników? Któryś z kawałków lustra był
tak duŜy, Ŝe zastąpił szybę okienną. Biedacy spoglądający przez to okno dostrzegali jedynie antypatycznych sąsiadów, którzy cały swój czas poświęcali na to, by wszystkim dokuczyć.
Kiedy dobry Bóg zauwaŜył, co się wydarzyło, bardzo się zasmucił. Postanowił pomóc
ludziom. Powiedział: „Poślę na świat mojego Syna. On jest moim obrazem, moim zwierciadłem.
Odbija moją dobroć, sprawiedliwość i miłość. Uosabia człowieka takiego, jakim go wymyśliłem
i upragnąłem”.
Jezus przybył jako zwierciadło dla ludzi. Kto się w Nim przeglądał, odkrywał dobro i piękno, uczył się odróŜniać je od egoizmu i kłamstwa, niesprawiedliwości i pogardy. Chorzy odnajdowali odwagę do Ŝycia, cierpiący czerpali siły, by pokonać ból, zrozpaczeni odzyskiwali nadzieję.
Jezus pocieszał strapionych i pomagał ludziom pokonać strach przed śmiercią. Wielu ludzi
kochało lustro Boga i podąŜyło za Jezusem. Czuli, Ŝe On rozpalił ich serca. Jednak inni gotowali
się ze złości: postanowili zniszczyć BoŜe zwierciadło. Jezus został zabity. Lecz krótko po tym
zerwał się nowy, potęŜny huragan: Duch Święty. Uniósł miliony kawałków lustra Boga i rozsiał
je po całym świecie.
Jeśli do czyjegoś oka dostanie się nawet najmniejszy okruszek tego zwierciadła, człowiek
ów zaczyna widzieć świat i ludzi tak, jak widział ich Jezus. Dostrzega przede wszystkim rzeczy
dobre i piękne, sprawiedliwość i szlachetność, radość i nadzieję; natomiast zło i niesprawiedliwość wydają mu się łatwe do pokonania.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co nakazuje drugie przykazanie?
Drugie przykazanie nakazuje szacunek dla imienia Pana Boga, poniewaŜ jest ono święte.
Czego zabrania drugie przykazanie?
Drugie przykazanie zabrania naduŜywania imienia Boga, a przede wszystkim przeklinania,
które polega na uŜywaniu imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi Panny i świętych w sposób
obelŜywy. Zabrania takŜe fałszywego przysięgania, w którym bierze się Boga za świadka, oraz
zabrania krzywoprzysięstwa.
Czy często winniśmy wzywać imienia Boga?
Chrześcijanin rozpoczyna modlitwy i uczynki znakiem krzyŜa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
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Dzisiaj obchodzimy XXII niedziel zwykłą.
Zapraszamy na nieszpory o godz 17:15
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na dalszy remont dachów,
a przed kościołem do puszki na Wydział Teologiczny w Opolu. Bóg zapłać!
W poniedziałek wsp. NMP Opolskiej patronki miasta Opola.
W środę przypada Dzień Ojca. śyczymy wszystkim ojcom BoŜego bł.
oraz satysfakcji i radości z wypełniania swojej roli w rodzinie.
W czwartek ur. Narodzenia św. Jan Chrzciciela.
W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny pielgrzymka męŜczyzn
i młodzieńców. Wyjazd pielgrzymki rowerowej o godz. 6:00 z placu
kościelnego. Zachęcamy do udziału!
W następną niedzielę kazania wygłosi o. Pascal Garrasoma Subari
(ks. ze zgromadzenia OO. Oblatów rodem z Konga)
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić:
Dominika Wyrwich z śędowic i Marcin Meinel z Kolonowskiego
(zap. III), Marianna Obst z Kolonowskiego i Patryk Budny
z Tarnowskich Gór (zap. III).
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przygotowali
ur. Odpustową, a szczególnie: orkiestrze, chórowi, p. organistce, szafarzom,
ministrantom, Dzieciom Maryi, siostrze Marii Magdalenie, paniom, które
sprzątały kościół. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico,
Weite Welt oraz Droga do Nieba.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Hildegardzie Szydłowskiej, p. Hildegardzie Mocny, Norbertowi Spałek
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Renatę Spałek, Urszulę Czupała, Mariannę Czupała, Marię Kampa. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

