Porządek NaboŜeństw
od 18.12. do 25.12.2011 r.

Niedziela 18.12. IV Adwentu
7:30 Für ++ Vater Franz Smieskol zum Todestag u. Mutter Rosa Smieskol,
Pfarrer Georg Obst u. alle ++ in der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 W int. chorych, seniorów i samotnych
17:15 NaboŜeństwo adwentowe
18:00 Za + męŜa i ojca Karola w 10 r. śm. oraz za ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

51(942) 18.12.2011 – 25.12.2011
IV niedziela Adwentu

Poniedziałek 19.12.
17:00 Za + Ŝonę i matkę Jadwigę w r. śmierci, ++ rodziców Augustynę i Dominika, Wiktorię i Pawła oraz ++ pokr.
Wtorek 20.12.
17:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bł. dla ojca i męŜa
Edwarda z ok. 50 r. urodzin
Środa 21.12.
17:00 Za + teściową Jadwigę w r. śmierci, jej + męŜa Herberta, ++ rodziców
Annę i Wilhelma, męŜa Józefa, 2 synów i ++ z pokr.
Czwartek 22.12.
17:00 Za + ojca Wiktora w r. jego urodzin, + ojca Teodora, tragicznie + chrześniaka Pawła, + matkę chrzestną Hildegardę oraz ++ dziadków z obu
stron
Piątek 23.12.
16:30 RóŜaniec za młode pokolenie
17:00 1. Z podz. za dar Ŝycia, z prośbą o bł. BoŜe, zdrowie i dary Ducha Św. dla
córki Karoliny Pawlik z ok. 18 r. urodzin
2. Za + męŜa i ojca Wiktora, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry, braci,
szwagrów oraz ++ z pokr.
Sobota 24.12. Wigilia
8:00 Za ++ rodziców Danutę i Antoniego Jendryka, + ojca Bogusława Kruk,
++ z pokr Kruk, Jendryka, Smieskol i Banaś
24:00

Za Ŝyjących i ++ parafian

Niedziela 25.12. Narodzenie Pańskie, ur.
7:30 Za parafian
10:00 Za + męŜa i ojca Lucjana z ok. urodzin oraz ++ z rodziny
14:00 Nieszpory

O świętach moŜna mówić na tyle sposobów, ile jest osób je przeŜywających. I moŜna by mówić o nich ciągle z łezką w oku. Bo
przecieŜ kaŜdy z nas przeŜywa je na swój niepowtarzalny sposób. MoŜe dlatego są to święta, które jednoczą i cementują rodzinę. Jedyne,
które na długo zapadają w pamięci. Dla pań
domu jest to zwykle gorączkowy okres przygotowań. Dla dzieci czas radości i oczekiwania na ,,gwiazdkowe” prezenty, potem na przyjście Dzieciątka. Dzieciątko… jak sięgam pamięcią do
lat dzieciństwa widzę siebie jako małego chłopca z zabawnym, który jakoś
nie umiał podczas Wieczerzy Wigilijnej usiedzieć spokojnie. Jak na złość
ta niesforna głowa sama odwracała się w stronę choinki, gdzie leŜały tajemnicze pakunki. Wzbudzałem tym śmiech rodziców i starszej siostry,
której głowa była bardziej zdyscyplinowana. Pamiętam biały obrus, jedno
puste naczynie, zapach zupy, pieczonego karpia, opłatek, Ŝyczenia i ...łzy
mamy - których wtedy nie mogłem zrozumieć. To przecieŜ takie radosne
święta!
Potem wspólny śpiew kolęd. Wysoki głos mamy i niski taty i rodzinne
gaworzenie. Siostra zwykle pomagała w kuchni, a ja uczestniczyłem
w małej konspiracji rodziców (o jaki byłem dumny), zabawiałem siebie,
podczas gdy rodzice podrzucali prezenty pod choinkę. Potem prześcigaliśmy się w udawaniu wielkiego zdziwienia. ,,O Dzieciątko juŜ tu było,
a myśmy Go nie zauwaŜyli”. Tak, jak w Ŝyciu.
Z biegiem lat nie ma juŜ zabawek i wiem, Ŝe mój pies nie przemówi ludzkim głosem. Prezenty niekoniecznie przynosi Dzieciątko. I choć śnieg juŜ
nie jest taki biały, a pierwsza gwiazda juŜ nie świeci tak jasnym blaskiem,
jednak cieszę się, Ŝe znów będziemy w radości przeŜywali BoŜe Narodzenie. Narodziny Boga-Człowieka.
KaŜdy z nas ma swoje refleksje i przemyślenia świąteczne. W kaŜdym domu jest niby ten sam, a jednak inny klimat tych świąt.

WIECZERZA WIGILIJNA
Starodawny zwyczaj kazał ,,po zachodzie słońca, zgodnie z praktyką dawnych chrześcijan spoŜywa się obiad postny, złoŜony z tradycyjnych potraw”, dziś zwany wieczerzą wigilijną.
Miał on charakter zawsze bardzo uroczysty. Do czasów I wojny światowej na wsi wieczerzę
wigilijną przygotowywano na stole w białej izbie, której uŜywano tylko na większe uroczystości. Uczta ta miała charakter religijny, świadczy o tym stary zwyczaj czytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa i wspólna modlitwa rodziny. Ceremoniom wieczerzy
wigilijnej przewodniczy z zasady ojciec rodziny.
Uczta wigilijna ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się na nią oprócz rodziny i krewnych tych, co domu nie prowadzą albo mieszkają samotnie. Cechuje ją równieŜ atmosfera domowa i serdeczna, którą potęguje przemówienie wigilijne ojca rodziny i Ŝyczenia wzajemnie sobie
składane z tej okazji.
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Jest to najwaŜniejszy i kulminacyjny moment wieczerzy wigilijnej w Polsce. Opłatki są
pozostałością, śladem eulogii starochrześcijańskich. Eulogie – był to chleb ofiarny, który składano na ołtarzu w czasie przygotowania darów eucharystycznych.
Od IV wieku eulogie są juŜ powszechnie znane i były one znakiem miłości i zjednoczenia chrześcijańskiego.
Dziś niejaki ślad tego znaku wzajemnej Ŝyczliwości i jedności duchowej pozostał w rozsyłaniu
w adwencie przez proboszczów swoim parafianom, a przez przyjaciół sobie nawzajem- opłatków z dobrymi Ŝyczeniami. Opłatki te były wypiekane na plebaniach i w klasztorach i roznoszone po domach; nie moŜna było nabyć ich w handlu. To miało swoją głęboką wymowę i wyraz
jedności z kościołem parafialnym. Obrzęd łamania się opłatkiem następuje po modlitwie i złoŜeniu sobie Ŝyczeń, a więc na samym początku wieczerzy wigilijnej, gdy ukaŜe się pierwsza
gwiazda na niebie.
Dzielenie się nawzajem opłatkiem oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich
i uczy, Ŝe ostatni nawet kawałek chleba naleŜy podzielić z bliźnim, zbliŜa oddalonych, łączy
umarłych z Ŝywymi i pojednywa skłóconych. ,,Wyciągnięta dłoń z okruchem chleba sięga poza
rzeczywistość”.
WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
Wigilijny zwyczaj kaŜe przygotować i zostawić za stołem puste miejsce dla Jezusa, który
moŜe przyjść do domu w osobie nieoczekiwanego gościa.
Wolne miejsce przy stole w czasie wieczerzy wigilijnej jest przeznaczone dla przygodnego gościa, którego w ten sposób traktuje się w rodzinie. ,,Ktokolwiek zajdzie w dom, w święty wieczór wigilijny, zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat. Raz do roku, w ciągu paru godzin,
społeczeństwo uświadamia sobie przez ten zwyczaj, jakim rajem byłby świat, gdyby prawa wigilijnej wieczerzy rządziły nim stale.
Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyraŜamy serdeczną pamięć o naszych bliskich
i drogich, którzy nie mogą świąt spędzić razem z nami. Wolne miejsce przy stole oznaczać moŜe
równieŜ członka rodziny, który zmarł lub teŜ w ogóle pamięć o wszystkich zmarłych z rodziny.
TRADYCYJNE POTRAWY
Ilość potraw na stół wigilijny była róŜna: wieczerza chłopska składała się z 7 potraw,
szlachecka z 9, a pańska z 11. Dzisiaj jest zwyczaj spoŜywania 12 potraw, a ich sposób przyrządzania, kolejność zostały zapewne nieco zmienione, lecz smak potraw pozostał ten sam.
PASTERKA
To uroczysta Eucharystia sprawowana o północy na pamiątkę narodzin Mesjasza. Jej nazwa
pochodzi od ewangelicznego opisu pasterzy, którzy zbudzeni głosem aniołów pierwsi oddali
pokłon Nowonarodzonemu.
Pięknej, Błogosławionej, pełnej ciepła i miłości - Wigilii
wszystkim parafianom Ŝyczę
ks. Piotr

51/2011
Dzisiaj IV niedziela Adwentu. Kolekta na cele parafii. O godz. 17:15 naboŜeństwo z błogosławieństwem stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. O 16:00 spotkanie szafarzy Komunii św.
oraz kierowców busa.

W sobotę Wigilia BoŜego Narodzenia. Odwiedziny chorych w domach od 8:00 do 12:00.
O godz. 24:00 Pasterka. Zapraszamy do świątyni juŜ na godz. 23:30 aby przeŜywać modlitewne wprowadzenie w klimat Pasterki przygotowane przez siostrę katechetkę i młodzieŜ
z klasy 3 gimnazjum.
Spowiedź:

poniedziałek: 15:30 - 17:00
wtorek: 15:30 - 17:00
środa: 8:00 - 10:00 i 15:00 - 17:00
czwartek: 8:00 - 10:00 i 15:00 - 19:00
piątek: 8:00 - 10:00 i 15:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 12:00

Od czwartku, przez okres świąteczny i kolędowy pomocą duszpasterską będzie słuŜył w naszej parafii o. werbista z Nysy.
Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 17:00.
Kolekty: z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony śycia. W I Święto kolekta na cele
parafii. W II Święto przeznaczona jest na potrzeby sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus,
a przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.
W ubiegłym roku Dom Matki i Dziecka (działa m.in. z ofiar zebranych podczas Pasterki), otoczył opieką 51 matek i dzieci, 28 dzieci adoptowano, z poradni skorzystało 2300 osób.
W zakrystii do nabycia opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas (małe 5zł.). Do nabycia
równieŜ ksiąŜeczki Droga do nieba z duŜym i małym drukiem oraz w języku niemieckim.
Do nabycia: Gość Niedzielny (polecam wywiad z bp. pomocniczym diecezji krakowskiej)
oraz Mały Gość Niedzielny (cena 7 zł - dodatkiem jest płyta z filmem „Opowieści z Narni”).
Składam podziękowania tym, którzy skorzystali z zaproszenia i uczestniczyli w wieczorze
z muzyką i pieśnią Ŝydowską w 3 Niedzielę Adwentu.
Plan wizyty duszpasterskiej podany będzie w I dzień Świąt. Kolędę rozpoczniemy we wtorek
27.12. od godz. 10:00 ul. Colonny oraz Topolowa i Kolejowa. Od godz. 14:00 ul. Prosta
i Krzywa.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Wandzie Lip, p. Stefanii Koza,
p. Urszuli Czudaj, p. Adelajdzie Grabińskiej i p. Wiktorowi Niewiak składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Opolskiej: Beatę Koj, Marię Hornik, GraŜynę Hornik i Małgorzatę Krupka. Bóg zapłać!
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, dobro, modlitwy, Ŝyczliwość i wykonane prace.
Ostatni tydzień Adwentu - Zbudź się o śpiący!

