
Porządek NaboŜeństw 
od 12.04.2009 do 19.04.2009 r. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  12.04.   
  7:30   Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gesundheit, Gottes 

Schutz für die weiteren Jahre für Mutter, Oma u. Urgroßoma Gertruda zum 75. 
Geburtstag 

10:00   1. Do Op. B. i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o opiekę BoŜą, 
zdrowie dla ojca Józefa Kruk z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnu-
ków 

   2. Za ++ rodziców Luzie i Huberta Felix w r. śm., siostrę Ewelinę oraz ++ z pokr. 
Felix, Rust, Oblong, Jeziorowski i Dudek 

15:00   Nieszpory wielkanocne połączone z udzielaniem s. chrztu św. 
 
Poniedziałek  13.04  w oktawie Wielkanocy 
  7:30  …………………………………………………….. (Deutsch) 
10:00  1. Do Op. B. i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą i zdrowie dla małŜonków z ok. ur. oraz o bł. BoŜe dla całej rodziny 
  2. Za + męŜa i ojca Gerarda Jastrzembskiego w m-c po śmierci 
18:00  Do Op. B. z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe na dalsze lata dla syna Grzegorza Swobo-

da 
 
Wtorek  14.04.  w oktawie Wielkanocy 
12:00  Msza św. ślubna Marcina Rozik i Doroty Rolik 
18:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie 
 
Środa  15.04.  w oktawie Wielkanocy 
12:00  Za ++ z rodzin Rolik i Rozik 
 
Czwartek  16.04.  w oktawie Wielkanocy 
18:00  Z podz. za zdrowie, opiekę BoŜą oraz za wstawiennictwem NM Panny z prośbą 

o dalszą opiekę BoŜą z ok. 40 r. ślubu i o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 
Piątek  17.04.  w oktawie Wielkanocy 
18:00  Za + matkę Annę Paczyński, jej męŜów: Alfreda i Piotra, dziadków Gertrudę 

i Piotra Kampa, teściów Annę i Jana Krupka, ++ z pokr. Paczyński, Skorupa, Kam-
pa, Ziaja, Lepka, Joniec oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

20:00  Czuwanie nocne przed Niedzielą Miłosierdzia (do godz. 24:00) 
 
Sobota  18.04.  w oktawie Wlelkanocy 
  8:00   Do Op. B. przez Niepokalane Serce Maryi z podz. za wszelkie łaski, z prośbą 

o dalszą opiekę BoŜą dla pp. Marii i Franciszka Poloczek z ok. 20 r. ślubu oraz za 
++ rodziców 

 
 
17:30   NaboŜeństwo maryjne 
18:00   Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą na dalsze lata z ok. 30 r. 

ślubu pp. Marii i Franciszka 
 
Niedziela   19.04.  II Wielkanocna (Miłosierdzia BoŜego) 
  7:30   Für + Mutter zum Todestag,+ Vater, Schwester, Bruder, Schwägerin, Schwiegerel-

tern, Schwägerinnen u. alle ++ aus der Verwandtschaft 
10:00   Za + Henryka Ochmann (od pań korzystających z parafialnego busa) 
17:15   Nieszpory 
18:00   1. Za + Ŝonę Klarę Matusek w 7 r. śm. oraz za ++ z rodzin Matusek i Ziaja 
   2. Za + matkę Adelajdę Cichoń w I r. śm. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(804)  12.04.2009 – 19.04.2009 

 
RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ 

 
 Radość z przeŜywania najwaŜniejszej praw-
dy naszej chrześcijańskiej wiary gromadzi nas 
dziś w świątyniach. Radosna wieść o zmartwych-
wstaniu Pańskim rozbrzmiewa dziś na całym 
świecie, tak jak przed wiekami szybko obiegła 
zatrwoŜonych wielkopiątkowymi wydarzeniami 
uczniów Jezusa. Im przywróciła nadzieję i wiarę. 
Podnieśli czoła. Przestali się bać, umocnieni Du-
chem Świętym poszli głosić Zmartwychwstanie 
aŜ po krańce ziemi. I my wsłuchajmy się w rado-
sna muzykę wielkanocnych dzwonów. Przyjmij-
my do naszych serc orędzie, które niosą: 
„Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstał prawdziwie. Alleluja”  
Podnieśmy i my nasze czoła. Przestańmy się lękać.  
 Rzeczywistość bywa czasem inna. W noc Zmartwychwstania 
śpiewaliśmy na pustym grobem Jezusa: „Wesoły nam dzień dziś 
nastał….”  a w niejednym domu przy świątecznej kawie z rodziną 
i przyjaciółmi dziś jeszcze usłyszymy, albo sami będziemy autora-
mi słów, Ŝe tak źle to nigdy jeszcze w naszym Ŝyciu nie było. Dla 
wielu i dzisiejsze święta przebiegają na dwóch płaszczyznach. 
Pierwsza to msza św. w kościele, Komunia Św., śpiewy wielkanoc-
ne. Druga to zastawiony stół, włączony telewizor, goście w domu. 
A tam juŜ bardzo często nie ma zmartwychwstania. Tymczasem 
mamy nie tylko doświadczać radości Zmartwychwstania, ale jeste-
śmy jak Apostołowie wezwani do tego, by tę radość głosić innym, 
zwłaszcza tym, którzy tracą nadzieję… Niech te święta będą dla 
nas czasem budzenia ufności, którą wyraził Sługa BoŜy Stefan Kar-
dynał Wyszyński słowami: „Ka Ŝdy z nas będzie miał w swoim Ŝyciu 
najradośniejszą chwilę – Zmartwychwstanie” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niech radość wielkanocna wychodząca z pustego 
grobu i niosąca nadzieję rozjaśnia mroki 

naszego Ŝycia 
 

Möge die österliche Freude uns Hoffnung bringen 
und die Schatten unseres Lebens erleuchten 

 
      tego Ŝyczy z serca 
    das wünscht von ganzem Herzen 
 
 
      ks. prob. Joachim Pohl  
         wraz z PRD 

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. O godz. 15:00 zapraszam na 
nieszpory wielkanocne połączone z udzieleniem s. chrztu św., które zakończą 
uroczysty obchód świąt paschalnych. 
 
Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. niedzielny. Kolekta prze-
znaczona jest na potrzeby domu naszych sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 
a przed kościołem do puszek na KUL. Bóg zapłać! 
 
W piątek zapraszam na czuwanie nocne przed niedzielą Miłosierdzia BoŜego. 
Początek o godz. 20:00. Czuwanie poprowadzi grupa młodzieŜowa TNT z kate-
dry opolskiej . 
 
W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Miłosierdzia BoŜego. Kolekta 
przeznaczona jest na remont dachu kościoła. Bóg zapłać! 
 

Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić: Małgorzata Caban z Namy-
słowa i Jerzy Klysek z Dębskiej Kuźni (zap. I) 

 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Janowi Romańczuk, Janowi i Ma-
riuszowi Rolik, Kamilowi Glegoła za dokończenie sprzątania strychu nad gara-
Ŝem; Janowi Wałaszek za wywiezienie liści po sprzątaniu otoczenia kościoła; 
p. Henrykowi Drzyzga za palenie w sezonie grzewczym; chórowi, orkiestrze, 
organistom, scholi, p. Franciszkowi Mańczyk, siostrze zakrystiance, szafarzom, 
ministrantom za przygotowanie liturgii i wystroju kościoła na obchód Triduum 
Paschalnego. Bóg zapłać! 
 

Zbiórka na remont dachów - stan na 31.03.2009 r. 
Liczba deklaracji: 268 
Zadeklarowana kwota: 111.287,98 zł   Bóg zapłać! 
Dokonane wpłaty: 60.537,98 zł   Apelujemy nadal o ofiarność! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Łamigłówek, Pico Stadt 
Gottes i Weite Welt 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Anastazji Steinert 
i p. Klaudii Lempa  składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego bło-
gosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Mickiewicza: Marię Machnik 
i Anetę Ziaja oraz z ul. Słowackiego: Krystynę Pałek i Gertrudę Bok. Bóg za-
płać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

15/2009 


