Porządek Nabożeństw
od 07.04. do 14.04.2013 r.
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 O Boże bł. i łaski dla dobrodziejów i ofiarodawców - zam. od sióstr Karmelitanek
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
Poniedziałek 08.04. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
8:00 Za + syna Marcina z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę, szwagierki Paulinę, Elfrydę, Magdalenę oraz ++ z pokr.
11:00 Pogrzeb śp. Wandy Styra
18:00 W int. żyjących i ++ członków Róż różańcowych oraz w int. Marianek.
Wtorek 09.04.
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie z ok. urodzin w pewnej int.
Środa 10.04.
14:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaski, zdrowie i wytrwałość
w powołaniu dla s. Damiany z ok. 25 rocznicy zakonnych ślubów.
17:00 Za ++ rodziców Dorotę i Oswalda oraz ++ pokr.
Czwartek 11.04.
18:00 Za + męża Józefa z ok. urodzin, ++ teściów Marię i Richarda, rodziców Wiktorię,
Erwina, Marię, Teodora, ciocię Gertrudę, syna, męża i pokr.
Piątek 12.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 O Boże bł. i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Mai Wydra, o bł. Boże w rodzinie
Sobota 13.04
8:00 Do Ducha Św. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie
Macioł.
—–—————————————–——————————––—––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Joannę Gluck w 30 dzień po śmierci
III Niedziela Wielkanocna 14.04.
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………..(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 ………………………………..
17:15 Nieszpory
18:00 Za + żonę i matkę Teresę w 4 r. śmierci, ++ jej rodziców, teściów, pokr. z obu stron,
koleżankę Małgorzatę

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

15(1009) 07.04.2013 – 14.04.2013
Niedziela Biała
Pamiętam, gdy byłem małym ministrantem,
nieraz zastanawiałem się, dlaczego na tydzień
przypadający bezpośrednio po Wielkanocy
mówią biały tydzień, a na II Niedzielę Wielkanocną - biała niedziela. Nazwy te kojarzyły mi
się dość jednoznacznie z dziećmi przystępującymi do Pierwszej Komunii św., które po
przyjęciu Pana Jezusa po raz pierwszy do swego serca przez cały następny tydzień przychodziły do kościoła w strojach komunijnych.
Byłem trochę nieśmiały, więc nie pytałem. Teraz jednak wiem, że zwyczaj przyjęty przez
dzieci pierwszokomunijne jest jedynie echem starej tradycji kościelnej dotyczącej przyjmowania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W czasach patrystycznych chrztu, a właściwie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest,
bierzmowanie i Eucharystia) udzielano zwykle w czasie Wigilii Paschalnej. Po
dziś dzień obrzędy Wigilii Paschalnej odzwierciedlają tę tradycję, nawet gdy
nie ma nikogo do chrztu. Następnie przez całą oktawę Wielkanocy neofici
(osoby, które dopiero co przyjęły chrzest) chodzili w białych szatach. Dlatego
właśnie II Niedziela Wielkanocna była zwana „Dominica in albis”, czyli biała
niedziela. Dzisiaj niedziela ta jest przeżywana przede wszystkim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego, tak pragnął Papież Jan Paweł II. Jest ona też świętem
patronalnym Caritas w Polsce. Jednak antyczna tradycja zwania jej białą
niedzielą nie powinna pójść całkiem w zapomnienie. Choć we współczesnej
Polsce w niewielu parafiach w Wigilię Paschalną sprawuje się chrzest, dzień
ten nie przestaje być uprzywilejowanym czasem udzielania tego sakramentu.
SENTENCJA TYGODNIA: Phil Bosmans: Kto potrafi się cieszyć w dobre dni,
temu będzie lepiej także i w złe dni.

15/2013

Świadectwo o Zmartwychwstaniu:
Jestem rolnikiem. Moja żona urodziła się w Rosji. Od wielu lat mieszkamy razem na
naszej farmie w Anglii. Kiedyś szukaliśmy pomocy domowej i moja żona zażyczyła
sobie, żeby zatrudnić rosyjską emigrantkę. Trzy tygodnie przed Wielkanocą rozpoczęła
u nas pracę młoda dziewczyna, zawsze uśmiechnięta i uprzejma. Jej młodzieńczość
i świeżość sposobu bycia są jak balsam, ponieważ wtedy w naszej rodzinie, szczególnie
między nami, małżonkami, panowały niezbyt spokojne dni. W poniedziałek wielkanocny doszło nawet do gwałtownej kłótni. Jedno złe słowo pociągało za sobą następne,
sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i coraz trudniej było mi opanować wzburzone
nerwy. Miałem ochotę roztrzaskać wszystko w drobny mak. Dlatego siedziałem przy
stole z zaciśniętymi pięściami. Kiedy rozległo się pukanie do drzwi, zerwałem się. Ale
do środka weszła dziewczyna z tacą i z łagodnym uśmiechem powiedziała: „Kristos
woskres!" Kontrast był uderzający i nie do opisania. Z jednej strony my dwoje, ja i moja
żona, z zaczerwienionymi ze złości twarzami i sercami pełnymi nienawiści, a z drugiej
strony ta dziewczyna, od której bił taki spokój i radość. Moja żona odwróciła się, zasłoniła twarz rękami i zaczęła płakać. Zobaczyłem jej łzy. Przez chwilę zastanawiałem się
zaskoczony, co się tutaj stało i zapytałem: „Co ona powiedziała?", ponieważ bardzo
słabo znam rosyjski. Moja żona spojrzała do góry - nigdy tego nie zapomnę. Kiedy ją
zobaczyłem, dostrzegłem w jej spojrzeniu miłość, którą okazywała mi przez tyle lat.
Wyjaśniła po prostu: „Chrystus zmartwychwstał. To właśnie powiedziała Anna!" Nagle
zrozumiałem związek. Przecież była Wielkanoc, a w Rosji ludzie witają się wtedy tymi
słowami: „Chrystus zmartwychwstał!" Jakże smutne wspomnienia musiało wywołać to
powitanie u mojej żony. Zauważyłem, że w duchu przeniosła się w dawno minione
czasy. Bez słowa podeszła do mnie, położyła mi dłonie na ramionach i powiedziała:
„Przykro mi, kochany, proszę, wybacz mi, jeśli możesz". „Ja mam tobie wybaczyć?
Oboje potrzebujemy przebaczenia, również ja". Trudno sobie wyobrazić, jakie zmiany
wywołało to w naszym domu. Chrystus rzeczywiście u nas zmartwychwstał. Spojrzeliśmy na Niego i zaczęliśmy wspólnie Mu służyć. Zbyt długo by opowiadać, gdybym
chciał opisywać wszystko, co wydarzyło się od tej pory. Wiem tylko, że dzisiaj należymy do najszczęśliwszych ludzi, a to dzięki temu, że ktoś w odpowiednim momencie
przypomniał nam radosną nowinę: „Pan naprawdę zmartwychwstał!"
—–—————————————–——————————––—––——

Uśmiechnij się:
- Drugi dzień świąt Wielkanocnych. Ksiądz rozpoczyna kazanie: Drodzy bracia
i siostry, dzisiaj będę mówił o dwóch uczniach idących do Emaus. W pierwszej części
kazania zastanowimy się ilu ich było, a w drugiej, dokąd szli.
- Mamo, pyta mały Tobiasz, czy dzisiaj jest piękny dzień? Dlaczego pytasz synku? Bo
siostra katechetka powiedziała, że pewnego pięknego dnia zwariuje.
- Masz znacznie słabszą pamięć – powiedział jeden z braci do starca. Wiem, odpowiedział, i bardzo na tym korzystam: często cieszę się po raz pierwszy z tych samych
rzeczy

II Niedziela Zmartwychwstania, Biała. Kolekta przeznaczona na Caritas diecezji opolskiej.
O 17:15 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
—–—————————————–——————————––—––——
W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00.
Na wieczornej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń Marianek. Po Mszy w salce sióstr krótkie
spotkanie Marianek.
—–—————————————–——————————––—––——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy spotkanie kandydatów do I komunii św.
—–—————————————–——————————––—––——
W sobotę o godz. 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
—–—————————————–——————————––—––——
III Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele kurii i seminarium.
—–—————————————–——————————––—––——
We wtorek o 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski, pierwszej grupy kandydatów do bierzmowania.
—–—————————————–——————————––—––——
W czwartek o 19:00 spotkanie PRD.
—–—————————————–——————————––—––——
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 (zapisy
w kancelarii parafialnej i zakrystii. Informacje nt. wyjazdów można uzyskać osobiście u ks. Piotra,
lub dzwoniąc pod nr. 77 4611167 lub pisząc ks.pb@interia.pl).
—–—————————————–——————————––—––——
W dniu 1 Maja odbędzie się spotkanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy. Gdyby ktoś z panów
naszej parafii zechciał wstąpić do Bractwa, do dnia 13 kwietnia proszę zgłosić się do ks. Piotra.
—–—————————————–——————————––—––——
Na stronie parafii www.parafia-kolonowskie.pl informacje dotyczące życia parafii oraz do
zobaczenia zdjęcia z Wielkiego Tygodnia.
—–—————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za złożone ofiary: Skarbonki - jałmużna postna: 432 zł. Boży grób i Adoracja krzyża:
2.901 zł i 4,20 euro. Wydział Teologiczny: 611 zł i 2 euro. Na potrzeby sióstr: 3.254 zł i 20 euro.
Dziękujemy za złożony dar ołtarza w Wielki Czwartek dla naszych seniorów i chorych. Za dar
złożony w Wielką Sobotę dla wychowanków DPS w Zawadzkiem oraz za słodycze ofiarowane
chłopcom z kołatkami. Zostały założone, w kościele, żarówki ledowe, podziękowanie za ich założenie. Nas paschał płonie w kościele parafialnym w Hochdal, z partnerskiej parafii u nas.
—–—————————————–——————————––—––——
Do nabycia: Gość Niedzielny
—–—————————————–——————————––—––——
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Ryszard Topola zam. Strzelin i Katarzyna
Krupka zam. Kolonowskie (zap. II).
—–—————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Lidii Neuman-Patyna, p. Józefowi
Kruk, p. Elfrydzie Fleger i p. Janowi Termin składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kraszewskiego: Sabinę Owsiak, z ul. Prusa:
Irenę Tiszler i Helenę Piaskowską oraz z ul. Collony: Krystynę Koprek . Bóg zapłać!
Boże Miłosierdzie jest studnią bez dna.

