
Porządek Nabożeństw 

od 13.04. do 20.04.2014 r. 

 

Niedziela 13.04. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………… (Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 Za + żonę i matkę Teresę w 5 r. śmierci, ++ rodziców, teściów oraz + teścia Piotra, ++ pokr 

z obu stron, koleżankę Małgorzatę 

15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu 

18:00 …………………………… 

 

Poniedziałek 14.04. 

18:00 Za + Piotra Smyk w 1 r. śmierci 

 

Wtorek  15.04. 

  8:00 …………………………… 

 

Środa  16.04. 

  8:00 1. Za + Gertrudę Śmieszkoł, ++ z rodzin Śmieszkoł i Kolloch 

 2. …………………………… 

 

Wielki Czwartek  17.04. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za żyjących i ++ kapłanów związanych z naszą parafią 

 2. Za + matkę Józefę Kupisz w miesiąc po śmierci 

 

Wielki Piątek  18.04. 

18:00 Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa 

 

Wielka Sobota  19.04. 

20:00 1. W int. parafian 

  2. Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla pracow-

ników, emerytów, rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil 

i Fabryki Tektury 

  chrzest: Natan Tymon Jędrzejewski 

 

Niedziela 20.04. Zmartwychwstanie 

  7:30 …………………………… (Deutsch) 

10:00 Do Bożego Miłosierdzia z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie za 

wszystkich żyjących i ++ z rodziny 

11:30 Do Bożej Op. przez wst, NSNMP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie 

dla Krystyny i Józefa Ochmann z ok. 50 r. pożycia małżeńskiego oraz o boże bł. w rodzinach 

dzieci 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek 21.04. Zmartwychwstanie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………… 

  9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

10:00 …………………………… 

18:00 …………………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

15(1062) 13.04.2014 – 20.04.2014 
 

Triduum Paschalne 
 

Nie jest jedynie przygotowaniem do Świąt Wielkanocnych, ale to wszystko, co dzieje 

się od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania, stanowi integralny ele-

ment Świąt Paschalnych. Święta te niosą takie bogactwo treści, że nie jesteśmy w sta-

nie przeżyć tych treści w jeden dzień. Jeśli ktoś pojawi się w kościele dopiero w nie-

dzielę, ten sporo strac z niezwykłego bogactwa prawd, jakie niosą ze sobą Święta Pas-

chalne. Każdy z trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia odsłania nam wyjątkowo 

ważne wydarzenia z historii zbawienia. Wielki Czwartek upewnia nas o tym, że los 

każdego z nas jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los! Syn Boży aż tak bardzo 

nas kocha, że pozwoli się aresztować i zabić, byśmy już na zawsze byli pewni Jego 

miłości. Zanim uda się do Ogrodu Oliwnego i zostanie opuszczony nawet przez Apo-

stołów, ustanawia Eucharystię. Wie bowiem, że najpierw wystawimy Go na próbę mi-

łości aż do śmierci, a później będziemy Go szukać. On do końca świata będzie pozwa-

lał się znaleźć właśnie w Eucharystii. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym 

rozmodlony Kościół staje w obliczu tajemnicy Drogi Krzyżowej i Męki. Chrystus 

upewnia nas o tym, że to nie droga krzyżowa, lecz droga kłamstwa i egoizmu jest drogą 

przekleństwa. Droga krzyżowa ma swój kres, ale historia miłości Boga do człowieka 

nigdy nie będzie miała końca. Wielki Piątek to dzień, w którym szczególnie mocno 

uświadamiamy sobie, że w każdym z nas powinno umrzeć to, co nie jest Boże i co 

przeszkadza nam kochać. To dzień, w którym Syn Boży bierze na siebie wszystkie 

krzyże i cierpienia ludzi po to, byśmy już nie krzyżowali siebie nawzajem. To dzień, 

w którym przeżywamy raz jeszcze fakt, że Bóg jest miłością, a nie krzyżem i że im 

bardziej oddalamy się od Boga, tym większe krzyże nakładamy na samych siebie i na 

naszych bliźnich. Bóg pozwolił przybić się do krzyża po to, byśmy w Boży sposób 

radzili sobie z cierpieniem, które nigdy nie pochodzi od Niego. W czasie liturgii Wigilii 

Paschalnej w Wielką Sobotę czytania biblijne przypominają nam historię zbawienia, 

której zdumiewającym i zaskakującym punktem kulminacyjnym jest przyjście Boga do 

człowieka. Syn Boży odsłania nam pełną prawdę o człowieku i objawia nam pełną mi-

łość do człowieka. To miłość bez miary. To miłość silniejsza od grzechu i śmierci. To 

miłość, która jest śmiercią śmierci i która w nas zmartwychwstaje wtedy, gdy zaczyna-

my kochać tak, jak Chrystus nas pierwszy ukochał. Niedziela Wielkanocna, która za-

czyna się Wigilią Paschalną, to szczyt radości dla Kościoła i dla każdego z nas. To po-

twierdzenie, że Zmartwychwstały jest pośród nas żywy i obecny! Ten sam na wieki! 

Jest tym, z którym wszystko staje się możliwe. On potrafi wyprowadzić nas z każdej 

niewoli, z każdego grzechu, z każdej beznadziei, z każdego lęku, z każdej formy umie-

rania w nas tego, co Boże i święte! 

 

SENTENCJA TYGODNIA: Po śmierci Jana Pawła II: Santo Subito! 



Pieta 

Najpiękniejsza rzeźba w Bazylice św. Piotra, a może i na świecie jest dziełem Michała 

Anioła. Rzeźbę ukończył mając zaledwie 25 lat. Młody artysta ciekaw opinii ludzi, nieraz 

wmieszał się w tłum, by słuchać komentarzy na swój temat. Ponieważ ludzie gubili się w 

domysłach, kto mógł stworzyć takie dzieło, pewnej nocy artysta wyrył na rzeźbie swoje 

imię. Jest to jedyna rzeźba Michała Anioła z jego własnoręcznym podpisem. Zaskakuje 

przede wszystkim wyraz twarzy Maryi: poważny, spokojny, wolny od znamion cierpie-

nia. Jest to twarz kobiety całkowicie ufającej Bogu. Odkąd w maju 1972 r. pewien szale-

niec rzucił się na rzeźbę z młotkiem i zanim pochwycili go strażnicy, zdążył ją uszkodzić, 

Pieta jest osłonięta pancerną szybą. Praca nad Pietą trwała 2 lata. Potrzeba więc było wie-

le czasu i cierpliwości. Praca nad Naszą wiarą i miłością i cierpieniem wymaga czasu i 

cierpliwości. 

 

Życzymy kapłani i siostry Karmelitanki 

na czas Wielkiego Tygodnia  

nawrócenia w Sakramencie Pokuty, 

zadbania i przygotowania serc i rodzin! 

Na czas Triduum Paschalnego licznego udziału, 

skupienia, modlitwy i umocnienia na życie Nasze! 

Na czas Świąt Zmartwychwstania, czasu 

Pięknego, Błogosławionego, Rodzinnego 
——–———————————————————————————— 

Bóg zapłać za każde dobro, modlitwę, ofiary i wykonane prace. Za zakup bratków, prace 

przy rabatkach i sadzenie kwiatów. Za przygotowanie palm i kiermaszu Caritas, za zaku-

py podczas kiermaszu. Ojcom dzieci I komunijnych za kitowanie i malowanie okien 

w salce katechetycznej. Za zakup 15! metrowej „tyczki” i wykonaną pracę omiatania 

ścian świątyni, aż po sufit z pajęczyn. 

—–—————————————–——————————––—––— 

Dziękuję Tym, którzy przynieśli prace na konkurs o Janie Pawle II. Prace można zoba-

czyć w gablotce w wejściu do kościoła. 

—–—————————————–——————————––—––— 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Dobre Nowiny (1zł.) W zakrystii i kancelarii oraz na kier-

maszu do nabycia: świece: pamiątka kanonizacji Jana Pawła II, małe paschały na stół 

wielkanocny, dekoracyjne świece wielkanocne oraz zakładki nawiązujące do kanonizacji. 

Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

——–———————————————————————————— 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Klaudii Lempa, p. Heldze 

Fiedler, p. Eugenii Karcmarzik i p. Adelajdzie Karkowskiej, składamy jak najserdecz-

niejsze życzenia. 

——–———————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Pluderskiej: Stelę Rózga, Monikę Ko-

biołka, Katarzynę Dłubis i Sylwię Szampera. Bóg zapłać! 

——–——————————————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: Dariusz Łukacz, zam. Prudnik i Katarzyna Koprek, zam. 

Kolonowskie (zap. II); Piotr Krupka, zam. Kolonowskie i Agnieszka Kulig, zam. 

Staniszcze Małe (zap. II). 

Dzisiaj Niedziela Palmowa - na każdej Mszy poświęcenie palm, przed Mszą o 10:00 

procesja z palmami. Kolekta na cele kurii i diecezji. O 15:00 Droga krzyżowa na Ro-

golowcu. Po każdej Mszy św. Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Caritas 

naszej parafii i Radę Rodziców przy naszym gimnazjum (do nabycia: palmy, ciastka i 

ozdoby świąteczne). 

—————————————————————————————— 

Wielki Czwartek. o godz. 8:00 Nabożeństwo komunijne dla tych, którzy nie mogą 

brać udziału w wieczornej Liturgii. Od 8:30 odwiedziny chorych w domach z komu-

nią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma 

postaciami. Kandydaci do I komunii otrzymają książeczki Droga do nieba. Na Mszę 

prosimy o przyniesienie „Daru ołtarza” (słodycze, owoce, dar materialny), przezna-

czone dla osób chorych w naszej parafii. Przynosimy też skarbonki Caritas „Jałmużna 

Postna”. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00. 

—–—————————————–——————————––—––——  

Wielki Piątek. obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indy-

widualna w ciągu dnia. O 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez kapłana. O 18:00 

Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23:00. O 22:00 Adora-

cja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu przeznaczone na utrzymanie miejsc 

w Ziemi Świętej.  

—–—————————————–——————————––—––——  

Wielka Sobota. od godz. 6:30 do 15:30 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Ado-

racja dzieci. Święcenie pokarmów o 13:00 i 15:00. (dzielimy się z wychowankami 

DPS w Zawadzkiem). Kandydatów do Bierzmowania prosimy o zaniesienie paczek 

ludziom chorym, zbiórka w salce po święceniu pokarmów o 13:00. Liturgia Wielkiej 

Soboty o godz. 20:00, zakończona Procesją Rezurekcyjną.  

—–—————————————–——————————––—––——  

Niedziela Zmartwychwstania. Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Kolekta 

na cele naszej parafii. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do szukania jajek wielka-

nocnych, w ogrodach parafii.  

—–—————————————–——————————––—––——  

Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w niedzielę. Nie będzie Nieszporów. Ko-

lekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek. Przed kościołem zbiórka do puszek na 

Wydział Teologiczny w Opolu. 

—–—————————————–——————————––—––—— 

Sakrament Pokuty. Zapraszamy wszystkich szczególnie do skorzystania we Wtorek 

z wspólnotowej spowiedzi. 

Poniedziałek: 16:30 - 18:00 dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjum  

Wtorek: wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna: 17:00 i 19:00  

Czwartek: 16:00 - 17:30  

Piątek: 8:00 - 10:00 i 16:00 - 17:30  

Sobota: 14:00 - 15:00  

—–—————————————–——————————––—––——  

Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 14:00. Ministranci 

mają swoje spotkanie w czwartek o 11:00 i w sobotę o 10:00. 

——–———————————————————————————— 
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