
Porządek NaboŜeństw 
od 04.04. do 11.04.2010 r. 

 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  04.04.   
  7:30   ……………………………………………….(Deutsch) 
10:00  Do Chrystusa Zmartwychwstałego za Ŝyjących i ++ parafian 
15:00   Nieszpory wielkanocne połączone z udzielaniem s. chrztu św. Emilii Doroty Rozik 
 
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy  05.04.   
  7:30  Für + Vater Franz Smieskol zum Geburtstag, + Mutter Rose, Onkel Pfr. Georg Obst  

u. alle ++ aus der Verwandtschaft Smieskol, Obst 
10:00  Do Chrystusa Zmartwychwstałego o łaskę przemiany i BoŜe bł. w pewnej int. 
18:00  Do św. Gerarda, św. o. Pio, św. Kamila z podz. oraz z prośbą o dalszą opiekę  BoŜą 

nad moim zdrowiem i przebieg leczenia mojego męŜa oraz do MBN Pomocy z prośbą 
o bł. BoŜe z ok. ur. 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy  06.04.   
  7:00   Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe  

w rodzinie 
 
Środa w Oktawie Wielkanocy  07.04.  
  7:00  Za + o. Krystiana Walaschek w r. śm. oraz za jego + ojca 
18:00  Für die lebenden u. ++ Einwohner der Gemeinde Kolonowskie, besonders für die 

lebenden u. ++ Seelsorger aus unserer Gemeinde.  
 
 
Czwartek w Oktawie Wielkanocy  08.04.   
12:00  Msza św. ślubna Damian Schyschka i Lidia Schyschka 
18:00  Za ++ rodziców Adelajdę i Wilhelma Szaton oraz za + z pokr. Czok i Szaton 
 
Piątek w Oktawie Wielkanocy 09.04.   
18:00   Do Op. BoŜej przez wst. Niep. Serac Maryi z prośbą o zdrowie i bł. BoŜe  

z ok. 40 r. ur. oraz o radość wieczną dla ++ rodziców Edeltraudy i Bernarda 
 
Sobota w Oktawie Wielkanocy  10.04.   
  8:00  Za ++ rodziców Marię i Karola Czupała, ich rodziców, rodzeństwo, + ojca Teodora 

Czok, jego rodziców, brata Pawła, ++ ElŜbietę i Pawła Leja oraz ++ z pokr. 
12:00  Msza św. śubna Anny Meinel i Adriana Garbas 
14:00  Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie dla  

p. Józefa Kruk z ok. 90 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + Ŝonę i matkę w 17 r. śm.,, ++ braci, siostry, rodziców z obu stron oraz +szwagra 

Reinholda 
Niedziela II Wielkanocy, czyli Miłosierdzia BoŜego  11.04.   
  7:30   Zum Auferstandenen Heiland u. zur Mutter Gottes als Dank für erhaltene Gnaden  

u. Bitte um Gesundheit, Gottes Segen in der Familie u. in den Familien der Kinder 
sowie für den + Ehemann Józef u. ++ Eltern. 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Serca Maryi 
10:00   Za ++ matki Wiktorie i Johannę Kruk, siostrę Aniele Koik, rodziców Gertrudę i Leona 

Badura, szwagierkę ElŜbietę Badura, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. 
17:15   Nieszpory 
18:00    Za ++ rodziców, teścia ora brata Piotra 
 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

14(856) 04.04.2010 – 11.04.2010 

Zmartwychwstał!? 
 
Radość z przeŜywania najwaŜniejszej prawdy 
naszej chrześcijańskiej wiary gromadzi nas dziś 
w świątyniach. Radosna wieść o zmartwychwsta-
niu Pańskim rozbrzmiewa dziś na całym świecie, 
tak jak przed wiekami szybko obiegła zatrwoŜo-
nych wielkopiątkowymi wydarzeniami uczniów 
Jezusa. Im przywróciła nadzieję i wiarę. Podnie-
śli czoła. Przestali się bać, umocnieni Duchem 
Świętym poszli głosić Zmartwychwstanie aŜ po 
krańce ziemi. I my wsłuchajmy się w radosna 
muzykę wielkanocnych dzwonów. Przyjmijmy 
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 nad pustym grobem Jezusa: „Wesoły nam dzień dziś na-
stał….”  a w niejednym domu przy świątecznej kawie z rodziną i przy-
jaciółmi dziś jeszcze usłyszymy, albo sami będziemy autorami 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 wielkanocne. Druga to zastawiony 
stół, włączony telewizor, goście w domu. A tam juŜ bardzo często nie 
ma zmartwychwstania. Tymczasem mamy nie tylko doświadczać rado-
ści Zmartwychwstania, ale jesteśmy 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 Kardynał Wyszyński słowami: „Ka Ŝdy z nas będzie 
miał w swoim Ŝyciu najradośniejszą chwilę – Zmartwychwstanie”  



Święto stworzenia 
 
Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył stworzenie świata, postanowił, Ŝe zrobi sobie 

święto. Wszystkie, jak z igły zdjęte, stworze-nia zapragnęły podarować Bogu prezent, 
najpiękniejszy jaki tylko mogły znaleźć. 

Wiewiórki przyniosły orzechy i migdały; króliki marchew i słod-kie korzenie; owce 
ciepłą i delikatną wełnę; krowy pieniące się i pełne śmietany mleko. 

Miliardy aniołów ustawiły się w półksięŜyc i zaczęły śpiewać boskie serenady. 
RównieŜ człowiek czekał zaniepokojony na swoje wejście. „A co ja mogę podaro-

wać? Kwiaty mają zapach, pszczoły miód, nawet słonie obiecały, Ŝe zrobią Panu Bogu 
kąpiel, a potem przy pomocy swoich trąb osuszą Go...”. 

Człowiek stanął na końcu kolejki i nie przestawał się martwić wtedy, gdy wszystkie 
stworzenia przechodziły przed tronem Boga i pozostawiały Mu przyniesione przez siebie 
dary. 

Kiedy przed człowiekiem zostało juŜ tylko kilka stworzeń: Ŝółw, ślimak i leniwiec, 
wpadł on w zupełną panikę. 

Wreszcie przyszła jego kolej. 
Wtedy człowiek, któremu się wydawało, Ŝe nie moŜe podarować Panu Bogu nicze-

go równie pięknego jak dary pozostałych zwierząt, wskoczył Mu na kolana, przytulił się 
do Niego z całych sił i powiedział: „Kocham Cię”! 

Twarz Pana Boga rozjaśniła się, a wszystkie stworzenia zrozu-miały jednoznacznie, 
Ŝe człowiek podarował Panu Bogu coś, czego nikt z nich nie był Mu w stanie ofiarować. 

 
Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznawali, kochali i słuŜyli Mu swoim śyciem, a rów-

nieŜ po to, abyśmy się rozkoszowali naszym przyszłym śyciem w Raju” (Katechizm Piusa 
X). 

 
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 
Czy zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem historycznie udokumentowanym?  
Oczywiście: przedmiotem wiary w zmartwychwstanie Chrystusa są fakty poświad-

czone historycznie przez uczniów, którzy rzeczywiście spotykali Zmartwychwstałego. 
Jednocześnie mamy jednak do czynienia z tajemnica, to znaczy wydarzeniem transcen-
dentnym (przekraczającym ramy historii), polegającym na wejściu człowieczeństwa 
Chrystusa do chwały Boga. 

 
Czy zmartwychwstanie Chrystusa było powrotem do Ŝycia ziemskiego?  
Nie, zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do Ŝycia ziemskiego.  

W zmartwychwstałym ciele Chrystus przeszedł ze stanu śmierci do innego Ŝycia, poza 
czasem i przestrzenią. Jego ciało po zmartwychwstaniu, pozostając prawdziwe i rzeczy-
wiste, jest juŜ ciałem uwielbionym. 

 
Czy zmartwychwstanie Jezusa jest waŜne równieŜ dla nas? 
Zmartwychwstanie Jezusa ma decydujące znaczenie dla zbawienia. Chrystus, 

„pierworodny spośród umarłych” (Kol 1,18), jest przyczyną naszego zmartwychwstania. 
JuŜ teraz przez usprawiedliwienie naszej duszy wskrzesza ją ze śmierci spowodowanej 
przez grzech, a później wskrzesi nasze ciało. 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy na 
nieszpory z udzielaniem sakramentu chrztu św. o godz. 15:00. 
Kolekta na kwiaty do BoŜego Grobu wyniosła 2.970 zł. 
Ofiara  z tegorocznych skarbonek Wielkopostnych  przeznaczona na dzieci  
z poraŜeniem mózgowym wyniosła 326,91 zł. Bóg zapłać! 
 
Jutro drugi dzień Świąt Zmartwychwstania. Kolekta przeznaczona na dom  
naszych sióstr, a przed kościałem zbiórka na KUL. Bóg zapłać! 
 
W następną niedzielę II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia BoŜego. 
Kolekta przeznaczona jest na Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać! 

 
 

Stow. Rodzina Kolpinga zaprasza na spotkanie: 
8.04.2010r. MasaŜ klasyczny – jak się to robi? 

godz. 16:00 UMiG sala nr11 
KAśDY UCZESTNIK  POWINIEN  ZABRAĆ 2 RĘCZNIKI  KĄPIELOWE , OLEJ  

(NAJLEPIEJ  SPOśYWCZY ) , I  JEDNO PRZEŚCIERADŁO  NA DWIE  OSOBY. UDZIAŁ  
W SPOTKANIU  - bezpłatny 

ZAPISY I  PYTANIA  PROSIMY KIEROWA Ć POD NR TEL  77/4611140 WEW . 22  
OSOBA DO KONTAKTU  OBST ANNA  

 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do nieba 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Piotrowi i Dariuszowi Grabowskim 
za przycięcie drzew na placu kościelnym, panom: Henrykowi i Michał Drzyzga, 
Rudolfowi Puzik, Rudolfowi Krupka, Grzegorzowi Radimerskiemu, Maciejowi 
Dzikowskiemu za zwiezienie drewna z placu kościelnego, młodzieŜy klas III gim-
nazjalnych za sprzątanie obejścia wokół kościoła, panu Henrykowi Wałaszek  
za pielęgnacje rabatu przy kościele, panom: Herbertowi Pawlik, Manfredowi 
Jancik, Janowi Romańczuk, Franciszkowi Mańczyk za konstrukcje i budowę 
BoŜego Grobu i Ciemnicy, oraz siostrze Marii Magdalenie, szafarzom, kościel-
nym, ministrantom i Dzieciom Maryi, organistom, scholi młodzieŜowej, orkie-
strze i chłopcom z kołatkami. Bóg zapłać! 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Lidii Neuman—
Patyna, p. Józefowi Kruk, p. Gertrudzie Drzymała składamy jak najser-
deczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej: Zofię Świerc, 
Gizelę Lebioda, Irenę Włodarczyk, Lucynę Sawczuk. Bóg zapłać! 
 
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia wielkanocnego! 
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