
Porządek Nabożeństw 

od 10.04. do 17.04.2011 r. 

 

Niedziela  10.04.  V Wielkiego Postu 

  7:30  Zum Unbefleckten Herzen Marias als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um 

Gottes Schutz u. Gesundheit in den Familien der Kinder 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Do Op. B. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże  

w rodzinie z ok. 20 rocznicy ślubu 

17:00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

18:00  Za + żonę i matkę Teresę w 2 r. śm., ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. z obu 

stron oraz + koleżankę Małgorzatę 

 

Poniedziałek  11.04.   
  6:45  ......................................................................... 

 

Wtorek  12.04.   

18:00   Za + matkę Elfrydę z ok. ur., ojca Jerzego, ++ dziadków oraz ++ z pokr. 

 

Środa  13.04.   
17:00  Do Op. B. przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski z prośbą  

o dalszą opiekę i zdrowie dla męża i ojca Jan z ok. 75 r. ur. oraz o Boże bł. w 

rodzinach dzieci (Msza św. szkolna) 

 

Czwartek  14.04.   
18:00  Za + ojca Bolesława w 10 r. śm., matkę Stefanię oraz za ++ z ich rodzin 

 

Piątek  15.04.   
18:00  Za + matkę Annę z ok. ur., ojców Alfreda i Piotra, dziadków, wujków, teściów 

Annę i Jana oraz za ++ z pokr. Krupka, Paczyński, Kampa, Ziaja, Lepka i Jo-

niec 

19:00  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta 

 

Sobota  16.04.   

  8:00  Za + męża i ojca Pawła Smandzich, ++ rodziców, teściów Marię i Jerzego Me-

sjasz oraz za ++ z pokr. 

 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00   

 

Niedziela  17.04.   
  7:30  .................................................................. (Deutsch) 

  9:30  Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  1. Za żyjących i ++ Parafian 

  2. O bł. Boże w pewnej intencji 

15:00  Nabożeństwo w Drogi Krzyżowej 

18:00  Za + męża i ojca Ryszarda Koprek w 2 r. śm.  

 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(907) 10.04.2011 – 17.04.2011 
  

Dlaczego zasłaniamy krzyż? 

 Liturgia V Niedzieli Wielkiego Postu zbliża nas 
bezpośrednio do przeżywania tajemnic Męki i Śmierci 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Mówi o tym między 
innymi znak zasłoniętych krzyży, które zostaną odsłonię-
te dopiero w czasie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki  
Piątek.  
 Zwyczaj ten, głęboko symboliczny, wypływa  
z dwóch źródeł. Pierwszym jest starochrześcijańska wizja 
krzyża. Pierwotne krzyże wyrażały nie Mękę, ale  
tryumf Chrystusa. Były to krzyże bez ciała Ukrzyżowane-
go, ozdabiane kwiatami lub wysadzane drogimi  
kamieniami. Późniejsze, krzyże romańskie ukazywały  
Chrystusa stojącego na krzyżu, często z koroną królewską na głowie i w pur-
purowym płaszczu oraz z podniesioną ręką na znak  
zwycięstwa. Stąd też zasłaniano krzyże z powodu gorzkiej Męki i śmierci 
Zbawiciela. Choć od wieku XII krzyże chrześcijaństwa zachodniego ukazują 
Chrystusa w Jego bolesnej Męce i śmierci, zwyczaj zasłaniania krzyża  
pozostał. 
 Drugim źródłem zwyczaju zasłaniania krzyży i obrazów było zniesienie 
publicznej pokuty na przełomie IX i X w. Do tego czasu publiczni  
pokutnicy na początku Wielkiego Postu odbywali spowiedź, posypywano ich 
głowy popiołem i następnie opuszczali kościół, aby odprawiać pokutę  
i pod koniec Wielkiego Postu otrzymać rozgrzeszenie. Gdy zaczęto  
wszystkim wiernym posypywać głowy popiołem, nie było możliwe zabronić 
im przychodzenia do kościoła. Wprowadzono wówczas tzw. zasłonę postną,  
czyli zasłaniano cały ołtarz, odsłaniając go tylko na czas konsekracji  
i podniesienia. Z czasem z tej dużej zasłony pozostały małe (na krzyże  
i obrazy).  
 Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia  
bł. Arcybiskup Antoni Nowowiejski, gdy pisze: zasłona ta była symbolem 
żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było  
znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami  
swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także poniżenie Chrystusa,  
zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem  
a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony 
przedarte, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego.  



Dwaj przyjaciele 
 Starszy nazywał się Frank i miał 20 lat. Młodszy Ted miał 18 lat. Wiele 

czasu spędzali razem, ich przyjaźń sięgała czasów szkoły podstawowej. Razem 

postanowili zaciągnąć się do wojska. Przed wyjazdem przyrzekli sobie i rodzi-

nom, że będą wzajemnie na siebie uważać. 

 Szczęście im sprzyjało i znaleźli się w tym samym batalionie. 

 Ich batalion został wysłany na wojnę. To była straszliwa wojna, pośród  

rozpalonych piasków pustyni. Przez pewien czas Frank i Ted przebywali w obozie 

chronionym przez lotnictwo. Lecz któregoś dnia pod wieczór przyszedł rozkaz, by 

wkroczyć na terytorium nieprzyjaciela. Żołnierze pod piekielnym ogniem wroga 

posuwali się naprzód przez całą noc. 

 Rankiem dotarli do pewnej wsi. Ale nie było Teda. Frank szukał go wszę-

dzie. Znalazł jego nazwisko w spisie zaginionych. 

 Zgłosił się u komendanta z prośbą o pozwolenie na poszukiwa-nie jego 

przyjaciela. 

 – To jest zbyt niebezpieczne, odpowiedział komendant. Straciłem już twego 

przyjaciela, straciłbym również ciebie. Tam ostro strzelają. 

 Frank mimo wszystko poszedł. Po kilku godzinach znalazł Teda śmiertelnie 

rannego. Ostrożnie wziął go na ramiona. Nagle dosięgnął go pocisk. Nadludzkim 

wysiłkiem udało mu się donieść przyjaciela do obozu. 

 – Czy warto było umierać, by ratować umarłego? spytał komendant. 

 – Tak wyszeptał Frank, gdyż przed śmiercią Ted powiedział: „Wiedziałem, 

że przyjdziesz”. 

To właśnie powiemy Bogu w takiej chwili: „Wiedziałem, Boże, że przyjdziesz!” 

 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

 Co to są Symbole wiary? 
 Są ułożonymi formułami, nazywanymi również „wyznaniami wiary” lub 

„Credo”, za pomocą których Kościół od samego początku w sposób syntetyczny 

wyrażał i przekazywał swoją wiarę, posługując się językiem normatywnym  

i wspólnym wszystkich wiernych. 

 

 Jakie są najstarsze Symbole wiary? 
 Są to symbole chrzcielne. Ponieważ chrzest jest udzielany „w imię Ojca  

i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu 

są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej. 

 

 Jakie są najważniejsze Symbole wiary? 
 Są to Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym 

Kościoła rzymskiego, i Symbol Nicejsko–Konstantynopolitański będący owocem 

dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei (325) i w Konstantynopolu 

(381), który do dzisiaj pozostaje wspólny dla wszystkich wielkich Kościołów 

Wschodu i Zachodu.  

Dzisiaj obchodzimy V niedzielę Wielkiego Postu. 

Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00.  

 

Dzisiaj przyjmowanie intencji mszalnych od godz. 16:00 

 

W piątek o godz. 19:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. 

 

W piątek o godz. 20:00 w kościele p.w. NSPJ w Zawadzkiem odbędzie się Czuwanie Wielko-

postne. Zapraszamy. 

 

W sobotę o godz. 16:00 nauka przedchrzcielna.  

 

W następną niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie palm przed 

Mszą św. o godz. 10:00 na placu przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej z procesją do kościoła. 

Po południu o godz. 15:00 Rodzina Kolpinga zaprasza na nab. Drogi Krzyżowej na Regolowiec. 

 

W poniedziałek zapraszamy Panów do rąbania drewna ( przynieść ze sobą siekiery, kliny  

i młoty ). 

 

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich zaprasza Panie do wykonania bezpłatnych badań 

mammograficznych w ramach programu PROFILAKTYKA RAKA PIERSI. Szczegóły  

w gablotce. 

 

Parafialny Zespół Caritas ogłasza, że w Niedzielę Palmową będzie możliwość zakupu wiąza-

nek palm w cenie 2 zł oraz ciastek i ozdób świątecznych. Można będzie nabyć paschałki  

i świece z wizerunkiem Matki Bożej. 

 

Zbiórka na remont dachu - stan na 31.03.2011r. 

liczba deklaracji: 198 osób 

kwota zadeklarowana: 58.032,18 zł 

gotówka wpłacona na dzień 31.03.2011: 25.977,18 zł 

 

Serdeczne podziękowania składamy p. Katarzynie Budnik i młodzieży za zbieranie podpisów 

pod projektem ustawy „Przeciw aborcji”, p. Mieczysławowi Żyła i p Henrykowi Drzyzga za 

prace przy cięciu drewna, p. Annie Bock, p. Marii Baron, p. Korneli Nadzielskiej, p. Krystynie 

Swobota, p. Eryce Zmudzik, p. Annie Pyka i p. Marii Kruk za posadzenie kwiatków przed  

kościołem, p. Danielowi Macioł i p. Łukaszowi Kulig za omiecenie ścian świątyni. Bóg zapłać! 

 

Do stanu małżeńskie mają zamiar przystąpić Agnieszka Nowicka z Kolonowskiego  

i Damian Czok ze Staniszcz Wielkich (zap. I) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Janowi Termin i p. Manfre-

dowi Ullmann składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  

i zdrowia na dalsze lata!!!  

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kraszewskiego: Gizelę Ptok, Ewelinę  

Dombek, Reginę Koprek, Marię Bednorz, Brygidę Kurczyk i Barbarę Fiedler. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

15/2011 


