Porządek Nabożeństw
od 01.04. do 07.04.2013 r.
Poniedziałek Wielkanocny 01.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol z ok. urodzin, + matkę Różę, + ojca Jerzego Wałaszek,
ks. Jerzego Obst oraz ++ z pokr. (w języku polskim)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ mężów Franciszka i Stanisława, rodziców, teściów, dziadków z obu stron, brata
Reinholda, zięcia Huberta i ++ z pokr.
18:00 …………………………………………
Wtorek 02.04.
18:00 1 Za ++ ojca Pawła Kandora z ok. urodzin, matkę Elżbietę, ++ rodziców Paulinę
i Piotra Drzyzga, siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, dziadków oraz ++ z pokr.
Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik
2 Za + Jana Gerlich - zam. od sąsiadów
Środa 03.04.
7:00 1 Za ++ z rodzin Nossol i Schulte
2 Za + męża i ojca Leona, ++ rodziców, dziadków, ojca oraz ++ pokr. i dusze
w czyśćcu cierpiące
I Czwartek 04.04.
17:00 Godzina święta
18:00 Za ++ matkę Marię z ok. urodzin, ojca Karola, rodziców Marię i Teodora, brata
Pawła, Elżbietę i Pawła oraz ++ dziadków i pokr.
I Piątek 05.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Do MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą zdrowie z ok.
urodzin oraz za ++ męża, rodziców, rodzeństwo, krewnych z obu stron
19:00 …………………………………..
I Sobota 06.04
8:00 Za ++ matkę Adelajdę w r. śmierci, ojca Wilhelma, ++ z pokr. Szaton, Czok
12:00 Msza i ślub: Małgorzata Janiczek i Andrzej Wilczek
—–—————————————–——————————––—––——
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznych dzieci Wiktoria Florczyk, Mańczyk
o Boże bł. w rodzinach
II Niedziela Wielkanocna, Biała 07.04.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Pater Krystian zum Todestag, + Vater Eryk
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ………………………………..
12:00 Za + ojca Józefa Wilczek, ++ z rodzin Janiczek i Wilczek
17:15 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18:00 Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Waldemara z ok. 50 r. urodzin o Boże bł. w rodzinie Muc

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Radość Zmartwychwstania
Radość z przeżywania najważniejszej prawdy
naszej chrześcijańskiej wiary zgromadziła nas
dziś w świątyniach. Radosna wieść o zmartwychwstaniu Pańskim rozbrzmiewa dziś na całym
świecie, tak jak przed wiekami szybko obiegła
zatrwożonych wielkopiątkowymi wydarzeniami
uczniów Jezusa. Im przywróciła nadzieję i wiarę.
Podnieśli czoła. Przestali się bać, umocnieni
Duchem Świętym poszli głosić Zmartwychwstanie aż 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 nasze czoła. Przestańmy się lękać. Rzeczywistość bywa
czasem inna. W noc Zmartwychwstania śpiewaliśmy nad 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
autorami słów, że tak źle to nigdy jeszcze w naszym życiu 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 już bardzo często nie ma
zmartwychwstania. Tymczasem mamy nie tylko sami doświadczać radości
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 Boży Stefan Kardynał Wyszyński słowami: „Każdy z nas będzie miał w swoim życiu najradośniejszą chwilę – Zmartwychwstanie”
SENTENCJA TYGODNIA bł. Jan Paweł II: Noc Wielkanocna jest nocą
nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie
siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.
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Oktawa Wielkanocy:
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę Wielkanocy.
Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie oktawie Wielkanocy znajdujemy
w homiliach pochodzących z IV wieku. Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym
przeżywaniem tajemnicy paschalnej, a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym
czasie szczególną uwagę kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania
i Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. Okres oktawy
nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca oktawę – Białą Niedzielą.
W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe szaty, które noszono przez cały tydzień. Szaty te
oznaczały narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego życia i
stał się dzieckiem Bożym. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność
uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania.
Okres ośmiu dni traktowany jest jako jedno święto.
—–—————————————–——————————––—––——
PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei
i zmartwychwstania.
—–—————————————–——————————––—––——
W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
31.03. Róża 6 p. Maria Baron
07.04. Róża 7 p. Hildegada Klabisch
14.04. Róża 8 p. Gizela Zajonc
21.04. Róża 9 p. Maria Kruk
28.04. Róża 10 p. Rosilda Pawlik
—–—————————————–——————————––—––——
Jak przebiega celebracja Eucharystii?
Celebracja Eucharystii rozwija się w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią razem jeden i
ten sam akt kultu: w liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego; i w liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie chleba i wina, modlitwę eucharystyczną, czyli
anaforę, która zawiera słowa konsekracji, i komunię.
Co jest istotne i konieczne do sprawowania Eucharystii?
Pszenny chleb i wino gronowe.
Co jest istotne i konieczne do sprawowania Eucharystii?
Pszenny chleb i wino gronowe.
Kto przewodniczy celebracji eucharystycznej?
Przewodniczyć Eucharystii może tylko kapłan (biskup lub prezbiter), ważnie wyświęcony, który
działa w osobie Chrystusa-Głowy i w imieniu Kościoła.
Co jest istotne i konieczne do sprawowania Eucharystii?
Pszenny chleb i wino gronowe.

Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w niedzielę. Nie będzie Nieszporów. Kolekta
przeznaczona na cele sióstr karmelitanek. Przed kościołem zbiórka do puszek na
Wydział Teologiczny w Opolu.
—–—————————————–——————————––—––——
I czwartek o godz. 17:00 Godzina święta
—–—————————————–——————————––—––——
I piątek o 18:00 Msza św. z wyst. Najświętszego Sakramentu i modlitwą do NSPJ.
O godz. 19:00 Msza św. dla młodzieży.
—–—————————————–——————————––—––——
I sobota o godz. 17:00 Nabożeństwo Maryjne. Prośba do rodziców dzieci I komunijnych
o wkład swojej pracy dla dobra naszej parafii. O 16:00 nauka przed chrzcielna.
—–—————————————–——————————––—––——
II Niedziela Zmartwychwstania, Bożego Miłosierdzia, Biała. Kolekta na cele Caritas
diecezji opolskiej. O 17:15 Nabożeństwo do Miłosierdzi Bożego.
—–—————————————–——————————––—––——
Wyjazdy: do Zabawy Łagiewnik, Krakowa 27.04. koszt 54 zł. Zapisy do 15.04.
Do Medjugorie i Riwierę Makarską 03 - 12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. Zapisy do 01.05.
—–—————————————–——————————––—––——
Na stronie parafii www.parafia-kolonowskie.pl do zobaczenia w Galerii zdjęcia
z Wielkiego Tygodnia.
—–—————————————–——————————––—––——
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ryszard Topola zam. Strzelin
i Katarzyna Krupka zam. Kolonowskie (zap. I).
—–—————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za każda pracę wykonaną dla naszej parafii w okresie przed Świętami. Za
piękne udekorowanie i przygotowanie naszej świątyni. Za udział w obchodach Triduum
i Świąt. Organistom, orkiestrze, chórowi, lektorom, szafarzom, ministrantom, maryjankom, scholi za służbę. Podziękowanie za organizację kiermaszu Caritas, za zakupione
rzeczy. Za wymycie rozety i okien wieży. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podeszli
z życzliwością do mojej prośby, aby z sakramentu pokuty skorzystać w dniu wspólnotowej spowiedzi w Wielki Wtorek.
—–—————————————–——————————––—––——
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—–—————————————–——————————––—––——
++ Odbył się pogrzeb śp. Georga Spallek l.79. Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie
++
—–—————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Konieczna oraz
p. Renacie Skornia, 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, Karinę Smandzich i Barbarę Pflaum. Bóg zapłać!

Błogosławionego i owocnego przeżycia czasu Oktawy Wielkanocnej!

