Porządek NaboŜeństw
od 22.08. do 29.08.2010 r.
Niedziela 22.08. XXI Zwykła.
7:30 Für + Mutter Rose Smieskol zum Geburtstag, + Vater Franz u. die lebenden
u. ++ aus den Familien Smieskol u. Obst
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 Za + matkę ElŜbietę Leja w r. ur., ojca Pawła, wujka Józefa oraz za
++ z pokr.
17:15 NaboŜeństwo maryjne
18:00 Za + męŜa i ojca Eryka, ++ jego rodziców Jana i Jadwigę, brata Pawła,
szwagierkę Adelajdę oraz ++ z pokr. z obu stron
Poniedziałek 23.08.
7:00 ………………………………………………….
Wtorek 24.08. św. Bartłomieja, ap. św..
18:00 Za + Henryka Knapik (od sąsiadów)
Środa 25.08.
7:00 ………………………………………………….
Czwartek 26.08. NMP Częstochowskiej, ur.
8:00 Ku czci MB Częstochowskiej (od czcicieli)
18:00 Za + ojca Wilhelma, jego rodziców oraz braci Karola i Jana
Piątek 27.08. św. Moniki, wsp.
7:00 W intencji pielgrzymów
Sobota 28.08. św. Augustyna, bpa i dr. K. wsp.
8:00 ………………………………………………….
17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + męŜa i ojca Pawła Czaja w r. śm., oraz ++ rodziców z obu stron oraz
++ z pokr.

Niedziela 29.08. XXII Zwykła.
7:30 Für + Ehemann, Vater u. Grossvater Józef Rossa zum Geburtstag,
++ Eltern, Schwiegereltern, Schwäger Leonard u. Stanisław u. für alle
++ in den Familien Rossa, Machnik u. Zyzik
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi
10:00 Za ++ z rodzin Kołodziej i Koik.
18:00 Za + męŜa i ojca Gerharda Świerc z ok. ur., ++ jego rodziców Franciszkę
i Jana Świerc, rodziców Wiktorię i Jana Nieslony, + szwagra, Alfreda
Świerc, kuzynkę Hildegardę, jej syna Piotra, ciotkę Franciszkę, wujka Wincentego Sznajder, dusze w czyśćcu cierp. oraz dusze opuszczone
20:00 Powitanie pielgrzymów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
(874) 22.08.2010 – 29.08.2010

„Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie”
Tym zdaniem rozpoczyna się Ewangelia
dzisiejszej niedzieli. W tym zdaniu odkrywamy Jezusa, któremu mocno zaleŜy, by ze
swoją nauką dotrzeć wszędzie. On z tego
starania, tak jak dawniej gdy Ŝył, tak i dzisiaj nie rezygnuje, we naszym świecie. Od
razu rodzi się pytanie: czy ja spotykam się
naleŜycie i głęboko z tą nauką Jezusa w moim mieście czy wsi? Jakie jest moje słuchanie Słowa BoŜego podczas niedzielnej Mszy Świętej? Czy
oprócz posiadanego pięknego Pisma Świętego na półce, sięgam
po nie i rozwaŜam? Nie chodzi Jezusowi tylko w tym docieraniu
o przestrzeń geograficzną. A co się dzieje z tym docieraniem
w przestrzeń naszego "miasta i wsi", jakim jest moje serce?
Z drugiej strony, to samo zdanie, uczy nas, jako Jego
uczniów, podobnej postawy, by iść i nauczać do ludzi, z którymi
Ŝyjemy, pracujemy, uczymy się, spotykamy się chociaŜby na
moment.
A najlepszą dzisiaj nauką jest ciche świadectwo dobra, miłości, przebaczenia, szukania zgody, uczciwość w pracy, realizacja
wypowiedzianego słowa, punktualność itd. To właśnie stanowi
najlepsze streszczenie nauki Chrystusa na temat wymogów zbawienia. Zbawienie osiągniemy nie tyle posiadając coś, lecz poprzez codzienną osobistą decyzję i zaangaŜowanie na rzecz BoŜej sprawiedliwości. Zbawieni to ci, którzy na serio przejęli się
i podjęli się Ŝyć wymaganiami Ewangelii na co dzień.

Na szubienicy
Pewien ksiąŜę w dzień swojego ślubu pokazał się w stolicy swojego królestwa z nową małŜonką u boku.
Dwoje nowoŜeńców przejeŜdŜało powoli przez miasto w cudownej karecie, a po obu stronach ulicy olbrzymi tłum gotował im owacje.
Kiedy jednak dojechali do głównego placu, przerazili się.
Na wysokiej szubienicy stał jakiś złoczyńca i czekał na wykonanie wyroku. Kat zarzucił mu
juŜ pętlę na szyję.
KsięŜna wybuchła płaczem. Król zapytał sędziego, czy moŜe uchylić wyrok, co byłoby prezentem ślubnym dla małŜonki. Ten jednak odpowiedział mu stanowczo „nie”.
– Czy to znaczy, Ŝe istnieją zbrodnie, które nie mogą być przebaczone? zapytała cichym
głosem księŜna.
Jednak dwóch ksiąŜęcych doradców przypomniało mu, Ŝe według starego miejskiego zwyczaju kaŜdy złoczyńca moŜe uniknąć wyroku, płacąc grzywnę w wysokości tysiąca dukatów.
Była to niezwykle wielka suma. Gdzie moŜna było ją znaleźć?
KsiąŜę otworzył swoją sakwę i wysypał z niej wszystko. Naliczył osiemset dukatów. KsięŜna przeszukując swoją elegancką torebkę znalazła w niej pięćdziesiąt.
– Czy nie wystarczyłoby osiemset pięćdziesiąt dukatów? zapytała.
– Prawo mówi o tysiącu odpowiedziano.
Zmartwiona księŜna wyszła z powozu i zaczęła robić składkę wśród paziów, rycerzy i przechodniów. Potem znów przeliczyła dukaty. Było ich dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Nikt
nie posiadał juŜ ani jednego.
– Czy to znaczy, Ŝe człowiek ten zostanie powieszony z powodu braku jednego dukata?
krzyknęła z przeraŜeniem księŜna.
– Takie jest prawo odparł nieugięcie sędzia i dał katowi znak, aby rozpoczął wykonanie
wyroku.
W tym momencie księŜna zawołała:
– Przeszukajcie kieszenie skazańca, moŜe on sam coś posiada. Kat usłuchał jej prośby i po
przeszukaniu jego kieszeni wyciągnął z niej jednego złotego dukata. Tego ostatniego, którego
brakowało, aby ocalić mu Ŝycie.
W sercu kaŜdego człowieka znajduje się wszystko to, czego potrzebuje do ocalenia swego
Ŝycia. Jednak dobroć, miłość i szczęście są w niektórych ludziach jak zgaszony knot. Wystarczy
jednak mały płomień, aby go znów zapalić.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Co nakazuje siódme przykazanie?
Siódme przykazanie nakazuje praktykowanie sprawiedliwości i miłości społecznej w zarządzania dobrami ziemskimi i owocami ludzkiej pracy.
Do kogo naleŜą dobra stworzenia?
Dobra stworzenia są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Prawo do własności osobistej nie zaprzecza powszechnemu przeznaczeniu dóbr.
Czego zabrania przykazanie siódme?
Siódme przykazanie zabrania kradzieŜy, która polega na przywłaszczeniu sobie dobra bliźnich wbrew rozumnej woli tego, do kogo ono naleŜy. Ale takŜe kaŜdy inny sposób niesprawiedliwego przywłaszczenia sobie i uŜywania dóbr innych osób sprzeciwia się siódmemu przykazaniu.
Popełniona niesprawiedliwość wymaga zadośćuczynienia, sprawiedliwość zaś wymaga zwrócenia
tego, co zostało ukradzione.
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Dzisiaj obchodzimy XXI niedzielę zwykłą. Zapraszamy na nieszpory o godz.
17:15. Kolekta przeznaczona na opał wyniosła 4 197,28 zł i 32,60 €. Bóg zapłać!
Przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu.
W czwartek Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej.
W piątek, sobotę i niedzielę na Górze św. Anny Uroczystość Aniołów StróŜów
z obchodami kalwaryjskimi.
Pielgrzymka piesza na Górę św. Anny wyrusza w piątek po Mszy Św. o godz.
7:00.
Wyjazd autobusem na Górę św. Anny w sobotę o godz. 7:00. Koszt 20 zł (są jeszcze wolne miejsca)
Koncert „Letnie barwy jesieni” niedziela 22 sierpnia, g. 16:00, Kielcza, kościół
św. Bartłomieja; zaprasza Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy”
Caritas Parafialny i Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem organizuje w dniach
14-15 września 2010 r. wycieczkę do Hranic i Wielkich Losin (Czechy). Odpłatność 120 zł. Zapisy do dnia 04 września 2010 r. u p. Marii Styra
(kwiaciarnia) tel.77 4611 736 lub p. GraŜyny Piaszczyńskiej tel. 77 4611 201. Zapraszamy wszystkie Grupy Parafialne. W programie oprócz zwiedzania ciekawych
miejsc równieŜ ciepłe źródła- kąpielisko.
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Sabina Andryszek z Ozimka
i Piotr Mesjasz z Kolonowskiego (zap. III), Kinga Swoboda z Witten
i Piotr Swoboda z Witten (zap. III), Katarzyna Lipok i Marcin Spałek
z Myśliny (zap. II), Alina Prokopczyk z Kolonowskiego i Krzysztof Prokopczyk
z Zębowic (zap. II), Anna Obst z Kolonowskiego i Marcin Bogdoł z Kolonowskiego (zap. I)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Droga do Nieba oraz świece.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Łucji Krupka,
p. Kurtowi Badura, p. RóŜy Kowalskiej i p. Irmgard Wiora składamy
jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Violettę Markowską, Magdalenę Wacławczyk, Kornelię Loch i Katarzynę Richter. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

