Porządek Nabożeństw
od 24.04. do 01.05.2011 r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 24.04.
7:30
Zur Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes Schutz,
Gesundheit für Tochter anlässlich des Geburtstages
10:00
1. Za żyjących i ++ Parafian
2. Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
pp. Teresy i Henryka z ok. 25 r. ślubu
15:00
Nieszpory wielkanocne z udzieleniem s. chrztu św. Janowi Piotrowi Grabowskiemu
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 25.04.
7:30
Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok zum Geburtstag u. für alle ++ aus
der Verwandtschaft
10:00
.........................................................................
18:00
.........................................................................
Wtorek w Oktawie Wielkanocy 26.04.
11:00
Msza św. pogrzebowa śp. Leonarda Spałek
13:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze bł. Boże w rodzinie dla pp. Ewy
i Reinholda Leja z ok. 25 r. ślubu
14:00
Przez wst. NS Maryi z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze z ok. 50 r ślubu oraz
o bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków
18:00
Do Ducha Świętego z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie
Środa w Oktawie Wielkanocy 27.04.
6:45
Za + siostrę Irenę w r. śm., ++ rodziców Annę i Teodora, siostrzeńca Marcina oraz za ++
z pokr. z obu stron
Czwartek w Oktawie Wielkanocy 28.04.
18:00
Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w int. rodzin Ziaja, Tarara
i Sprancel
Piątek w Oktawie Wielkanocy 29.04.
17:30
Różaniec w int. dzieci i młodzieży
18:00
1. Za ++ kapłanów z okazji konwentu wielkanocnego
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. ur. oraz o bł. Boże w rodzinie
Sobota w Oktawie Wielkanocy 30.04.
8:00
Za + matkę Katarzynę w r. ur., ojca Piotra, męża Tadeusza oraz za ++ z rodzin Schatton,
Szydłowski, Muc, Bartodziej i Klein
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Do Op. B. z podz. z ok. 90 r. ur. P. Gertrudy Koziołek oraz za + męża i ojca Karola
Koziołek

Niedziela II Wielkanocy (Miłosierdzia Bożego) 01.05.
7:30
Für + Vater Wilhelm zum Todestag, + Mutter Gertuda Eltern Teofil u. Karolina, Brüder
Paweł u. Józef, Schwester Anna Schwager Józef u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00
Przez wst. bł. Jana Pawła II w int. dzieci I komunijnych oraz ich rodzin.
15:00
Nabożeństwo maryjne
18:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i opiekę Bożą w int.
p. Elfrydy z ok. 85 ur.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Dzisiaj Kościół z wielką mocą głosi zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Oto kamień od grobu
odsunięty. Grób Jezusowy pusty. A w środku tylko
płótna i chusta. Ciała Jezusa nie ma. Chrystus
zmartwychwstał. Radujemy się, bo wierzymy, że
zmartwychwstanie Jezusa odmieniło losy światy,
przywróciło sens, napełniło nadzieją na pełne życie.
Tą nadzieją i my żyjemy.
Zmartwychwstanie Pana nie powinno nas pozostawić takimi, jakimi byliśmy wcześniej. Ono powinno nas niejako poderwać ku nowemu spojrzeniu,
ku nowym doświadczeniom wiary. Dziś rozpoczyna się okres wielkanocny. Cóż on wniesie do naszego życia? Okres Wielkiego Postu był
okazją do praktyk pokutnych, do oczyszczenia serc, skorzystania z rekolekcji, sakramentu pokuty. A jaki będzie czas wielkanocny? Czy będzie
powrotem do dawnego życia? Nadszedł czas, aby tak jak w Wielkim
Poście odprawiając Drogę Krzyżową zatrzymywaliśmy się z zadumą
przy cierpiącym Jezusie, tak teraz w czasie wielkanocnym powinniśmy
przeżywać w całej głębi spotkania ze zmartwychwstałym Panem. My
wszyscy, którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do tego, aby być
świadkami, a więc gwarantami, żywymi dowodami tego, że On żyje.
Jezus przez najbliższe czterdzieści dni będzie ukazywał się swoim
uczniom. Będzie nie tylko udowadniał że żyje, ale będzie umacniał ich
wiarę, tak jak w przypadku Tomasza. Czy pośród grona jego uczniów
znajdę się również ja? Czy wyjdę mu na spotkanie, by cieszyć się, że
mam takiego Mistrza i Pana, któremu mogę bez reszty zaufać,
powierzyć swoje życie w całości?
Zmartwychwstanie Jezusa jest nam zatem zadane. Otwiera przed nami
nowe wyzwania. Czy stanę się świadkiem Jego zmartwychwstania? Oby
ta prawda odbiła się wyraźnie na moim życiu! Oby tak się stało!

17/2011

Wielkanocny chleb
W Wielką Sobotę każdego roku z kuchni unosił się nieopisanie piękny zapach. W
niedzielę wielkanocną babcia nacinała znak krzyża na upieczonym bochenku chleba,
kroiła go na kromki, smarowała je miodem i podawała nam po kolei. Teraz była dla
niej Wielkanoc.
„Babciu, dlaczego pieczesz chleb tylko jeden raz w roku i to właśnie na Wielkanoc?” Po tym pytaniu babcia spojrzała w dal i zaczęła opowiadać:
„Było to po pierwszej wojnie światowej. Garstka uzbrojonych mężczyzn zapukała
do drzwi naszego domu. Dziadek został aresztowany z powodu domniemanego
u
d
z
i
a
ł
u
w ruchu oporu, a my musieliśmy natychmiast opuścić Górny Śląsk. W czasie ucieczki zatrzymaliśmy się pewnego wieczoru w małej polskiej wiosce. Na noc zakwaterowano nas w letniej kuchni. Byliśmy bardzo głodni, ale nie mieliśmy już nic do jedzenia. Dzieci płakały. A wtedy młoda kobieta postawiła przed drzwiami miskę z mąką,
talerz z zaczynem, dzbanek mleka i torebkę soli. Byłam bezradna, bo jeszcze nigdy
nie piekłam chleba. Wtedy przyszły inne kobiety i pomogły mi: prowadziły moje
d
ł
o
n
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i językiem migowym pokazywały mi, co mam robić. Kiedy gotowy bochen chleba
leżał już pachnący na stole, byłam bardzo szczęśliwa.
Kobiety powiedziały mi w łamanym języku niemieckim, który był trudny do zrozumienia, że powinnam pokroić ten chleb dopiero następnego dnia, ponieważ była to
Wielkanoc. Dały mi jeszcze słoik miodu i poszły.
Teraz rozumiecie, dlaczego każdego roku powtarzam to pieczenie chleba i myślę
przy tym o kobietach, które dały nam miłość, kiedy świat był przepełniony nienawiścią... Wtedy «zmartwychwstałam» z moich trosk i mojej rozpaczy!”

Program obchodów uroczystości beatyfikacyjnych
w diecezji opolskiej
Sobota, 30 kwietnia 2011r. godz. 17:00

Czuwanie modlitewne z procesją ze świecami na Górze św. Anny: „Śląsk
dziękuje Janowi Pawłowi II” (dla diecezji gliwickiej i opolskiej)
Niedziela, 1 maja 2011r. godz. 16:00

Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w katedrze opolskiej. Marsz
wdzięczności z katedry na Rynek w Opolu, Wieczorny koncert zespołu Deus
Meus na Rynku
Wtorek, 3 maja 2011r. godz. 11:30

Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji w bazylice śś. Jakuba i Agnieszki
w Nysie z udziałem sióstr zakonnych w ramach Roku Życia Konsekrowanego

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszamy na
nieszpory (kończące obchód Triduum Paschalnego) połączone z udzieleniem
s. chrztu św. o godz. 15:00
Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Kolekta przeznaczona jest na dom sióstr
karmelitanek Dzieciątka Jezus, a przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny UO. Bóg zapłać!

W piątek zapraszam na Mszę św. za ++ kapłanów oraz dziękczynną za dar
beatyfikacji papieża Jana Pawła II w związku ze konwentem wielkanocnym,
który odbędzie się w naszej parafii.
W następną niedzielę - niedzielę beatyfikacji papieża Jana Pawła II i niedzielę
Miłosierdzia Bożego w naszej parafii ur. I komunii św. Kolekta tego dnia
przeznaczona jest na Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać!
Rodzice dzieci I komunijnych proszą chętne panie do pomocy przy pleceniu
wianków w środę (27.04) o godz. 9:00
Serdeczne podziękowania składamy s. Marii Magdalenie, szafarzom, kościelnym, ministrantom i Dzieciom Maryi, organistom, kantorkom, chórowi,
orkiestrze i chłopcom z kołatkami, panom: Franciszkowi Mańczyk, Łukaszowi
Kulig oraz paniom Marii Krupok, Magdalenie Kruk i Jessice Badura za pomoc
w przygotowaniu Bożego Grobu, panu Herbertowi Pawlik za wykonanie
stojaków, panu Leonowi Krupka za naprawę chłodziarki w kaplicy pogrzebowej.
Bóg zapłać!
Do stanu małżeńskiego mają zamiar przystąpić: Agnieszka Nowicka
z Kolonowskiego i Damian Czok ze Staniszcz Wielkich (zap. III)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite
Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jerzemu
Wałaszek, p. Florentynie Adamczyk, p. Marcie Mateja, p. Hildegardzie Spałek, p. Gertrudzie Koziołek i p. Gintrowi Koza składamy jak
najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Krasińskiego: Magdalenę
Gołębicką, Gizelę Reiman, Stefanię Smandzich i Karinę Smandzich.
Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

