
Porządek Nabożeństw 

od 29.03. do 06.04.2015 r. 

 

Niedziela 29.03. Palmowa 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + ojca Pawła, rodziców, teściów Marię i Jerzego oraz ++ z pokr.(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + wujka Rudolfa w 35 r. śmierci, jego + żonę Elfrydę, ++ ojca Karola Pawlik, Małgorzatę i Konrada 

Jancik 

15:00 Kazanie pasyjne i Droga krzyżowa na Regolowcu 

18:00 Za + Cecylię Gajdos - zam. od sąsiadów 

 

Poniedziałek 30.03. 

18:00 Za + ojca Pawła Kandora z ok. ur., matkę Elżbietę, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, siostrę Elżbietę, 

szwagra Rajmunda, Ernesta Mikołajczak oraz ++ dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik 

 

Wtorek 31.03. 

  8:00 Za + matkę Hildegardę Głąbik 

 

Środa 01.04. 

  8:00 1. Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za łaski z prośbą o dalsze Boże bł. z ok. 60 r. urodzin oraz  

o potrzebne łaski w rodzinie córki 

 2.……………………………… 

 

Wielki Czwartek 02.04. 

  8:00 Nabożeństwo Komunijne 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. Za żyjących i ++ kapłanów 

 2. Za + matkę w 20 r. śmierci, ++ ojca Konstantego, rodziców Helenę i Bolesława, dziadków i pokr. 

 

Wielki Piątek 03.04. 

18:00 Liturgia 

 

Wielka Sobota 04.04. 

20:00 1. Za parafian 

 2. Do Bożej Op. za wst NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsza opiekę dla pracowników, 

emerytów i rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil i fabryki tektury 

  chrzest: Serafin Sylweriusz i Fabian Waldemar Wojtkowscy 

 

Niedziela 05.04. Zmartwychwstanie 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………………(Deutsch) 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. zdrowie dla Magdaleny ora z o Boże bł. w rodzi-

nie córki i dla syna 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek 06.04. Wielkanoc 

  7:00 Różaniec 

  7:30 …………………………………(j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za + Wandę Styra 2 r. śmierci oraz ++ z pokr. Z obu stron 

17:15 Nieszpory 

18:00 ………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Triduum Paschalne 

 

Dni od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwych-

wstania, to najważniejsze i najpiękniejsze Święta dla 

chrześcijanina. Święta te niosą takie bogactwo treści, że 

nie jesteśmy w stanie przeżyć tych treści w jeden dzień. 

Jeśli ktoś pojawi się w kościele dopiero w Niedzielę, ten 

wiele traci.  

Wielki Czwartek: 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 przyjaciół. 

Ustanawia Eucharystię. Wie bowiem, że najpierw wy-

stawimy Go na próbę miłości aż do śmierci, a później 

będziemy Go szukać. On do końca świata pozwala się 

znaleźć właśnie w Eucharystii. 

Wielki Piątek: To jedyny dzień w roku bez Eucharystii. 

Kościół staje w obliczu tajemnicy Drogi Krzyżowej  

i Męki. Chrystus upewnia nas o tym, że to nie Droga 

Krzyżowa, lecz droga kłamstwa i egoizmu. Braku miło-

ści. Droga Krzyżowa ma swój kres, ale historia miłości 

Boga do człowieka nigdy nie będzie miała końca. 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. To dzień, w którym przeżywamy raz jeszcze fakt, że Bóg jest miłością. Bóg pozwolił 

przybić się do krzyża po to, byśmy w Boży sposób radzili sobie z cierpieniem, które nigdy nie pochodzi od 

Niego. 

Wielka Sobota: Czytania biblijne przypominają nam historię zbawienia, której punktem kulminacyjnym 

jest przyjście Boga do człowieka. Syn Boży odsłania nam pełną prawdę o człowieku i objawia nam pełną 

miłość do człowieka. To miłość silniejsza od grzechu i śmierci. To miłość, która jest śmiercią śmierci i która 

w nas zmartwychwstaje wtedy, gdy zaczynamy kochać tak, jak Chrystus nas pierwszy ukochał. 

Niedziela Wielkanocna: którą rozpoczyna Wigilia Paschalna, to szczyt radości dla Kościoła i dla każdego 

z Nas. To potwierdzenie, 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 umierania. 

 

Sentencja tygodnia: Phil Bosmans - Krzyż jest obecny w życiu każdego człowieka, jednak coraz mniej 

ludzi potrafi się z nim pogodzić. 



W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 05.04. Róża 2 p. Anna Bock 

 06.04. Róża 3 p. Inga Muc 

 12.04. Róża 4 p. Hildegarda Czupała 

 19.04. Róża 5 p. Elfryda Fleger 

 26.04. Róża 6 p. Maria Baron 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Bóg zapłać: za modlitwy, składane ofiary, wszelkie prace na rzecz naszej parafii, p. Herbertowi za 

wykonanie krzyża na placu kościelnym, który będzie prowadził Nas podczas nabożeństw Drogi 

krzyżowej ulicami miasta, niech przypomina Nam o zbliżających się ŚDM 2016. 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Zapowiedzi przedślubne: 1. Bogusława Respondek zam. Łagiewniki Male  

i Dawid Maniera zam. Kolonowskie (zap. III), 2. Ewa Goreczka zam. Kolonowskie i Piotr 

Deptała zam. Kolonowskie (zap. III), 3. Malwina Wyrwich zam. Kolonowskie i Kamil Koj 

zam. Staniszcze Małe (zap. III). 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Do nabycia z tyłu kościoła na stoliku: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. W zakrystii małe 

paschały na stół wielkanocny i na groby naszych bliskich, świece dekoracyjne oraz książeczka Droga 

do nieba. 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Kancelaria w tym tygodniu nieczynna. 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Parafia Staniszcze Wlk. Organizuje wyjazd do Krakowa -Łagiewnik. Sobota 11 kwietnia. Koszt 35 

zł. Zapisy u p. Marii Okoń tel. 77 4611108. 

————————–——————–—–——–————————————————— 

Opowiadanie 

Przed wiekami rządził Irlandią król, który nie miał syna. Wysłał on heroldów do wszystkich miast 

królestwa, by ogłosili, że każdy młodzieniec może się ubiegać o posłuchanie u króla, by zostać na-

stępcą tronu. Wszyscy kandydaci muszą jednak spełniać dwa warunki: kochać Boga i kochać łudzi. 

Pewien młody człowiek zobaczył ogłoszenie i pomyślał, że kocha Boga i bliźnich. Jedno go wszakże 

powstrzymywało - był tak ubogi, że nie miał przyzwoitego ubrania, w którym mógłby stawić się 

przed obliczem króla. Nie miał te ż pieniędzy na zakup jedzenia na długą drogę do zamku. Zaczął 

więc pożyczać i wypraszać pieniądze od kogo się dało, aż w końcu uciułał dość na stosowny strój  

i niezbędne jadło. Odpowiednio odziany i zaopatrzony wyruszył w drogę. Był już niemal u celu, gdy 

przy drodze spotkał żebraka, trzęsącego się z zimna w podartych łachmanach. Wyciągał ręce z proś-

bą o pomoc. Schrypniętym głosem błagał: Jestem głodny i zmarzłem. Proszę, pomóż mi. Młodzie-

niec poruszony widokiem żebraka w potrzebie natychmiast ściągnął z siebie nowe szaty i założył 

postrzępione łachmany. Bez namysłu oddał też nędzarzowi wszystko, co miał do jedzenia. Z lekkim 

wahaniem ruszył w dalszą drogę obdarty i bez zapasów niezbędnych na powrót do domu. Gdy przy-

był do zamku, jeden z dworzan powiódł go do izby, gdzie mógł się trochę ogarnąć po podróży,  

a potem do sali tronowej. Młodzieniec pokłonił się głęboko przed Jego Wysokością. Kiedy uniósł 

wzrok, zdumiał się niepomiernie: Ależ... to ty, żebrak, którego spotkałem przy drodze! Owszem - 

odparł król z błyskiem w oku - To ja byłem tym żebrakiem. Ale przecież naprawdę nie jesteś żebra-

kiem. Jesteś najprawdziwszym królem! Więc dlaczego mi to zrobiłeś? wykrztusił młodzieniec, kiedy 

już trochę ochłonął. Bo musiałem się przekonać, czy rzeczywiście kochasz Boga i ludzi - odparł król. 

Gdybym ukazał ci się jako król, zrobiłbyś wszystko, o co bym poprosił, ze względu na mój królew-

ski status. Tym sposobem nigdy bym się nie dowiedział, co naprawdę kryje twoje serce. Pokazałem 

ci się jako żebrak, który może liczyć jedynie na miłosierdzie, jakie masz w sercu. I przekonałem się, 

że szczerze kochasz Boga i bliźnich. Będziesz moim następcą - obiecał król. Dziedzicem mego kró-

lestwa. 

Dzisiaj Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy poświęcenie palm, przed Mszą o 10:00 procesja  

z palmami. Kolekta na cele parafii. O 15:00 Kazanie pasyjne oraz Droga krzyżowa na Regolowcu 

(będziemy się modlić o pokój dla świata. Zapraszam szczególnie młodzież jako spotkanie przygotowujące 

Nas do ŚDM 2016). Po każdej Mszy św. Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Caritas naszej 

parafii (do nabycia: palmy, ciastka i ozdoby świąteczne, paschały i świece). 

————————–—–——–———–————————————————————— 

Wielki Wtorek: wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna: 17:00 i 19:00. Bardzo gorąco 

prosimy o skorzystanie z spowiedzi właśnie w tym dniu! 

————————–—–——–———–————————————————————— 

Wielki Czwartek: o godz. 8:00 Nabożeństwo komunijne dla tych, którzy nie mogą brać udziału w wie-

czornej Liturgii. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach z komunią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pań-

skiej. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami. Kandydaci do I komunii otrzymają ksią-

żeczki Droga do nieba. Na Mszę prosimy o przyniesienie „Daru ołtarza” (słodycze, owoce, dar material-

ny), dar przekażemy chorym i starszym 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, indywidualna w ciągu 

dnia. O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez kapłana. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adora-

cja przy Bożym Grobie do godz. 23:00. O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu prze-

znaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej.  

————————–—–——–———–————————————————————— 

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

nie 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 wielkanocnych, w ogrodach parafii. 

————————–—–——–———–————————————————————— 

Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. jak w każdą niedzielę. Nieszpory o 17:15. Kolekta przeznaczona 

na cele sióstr karmelitanek. Przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.  

————————–—–——–———–————————————————————— 

Sakrament Pokuty: Poniedziałek: 16:30 - 18:00 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum 

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

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

Piątek: 8:00 - 9:00 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 oraz w piątek i sobotę o 10:00.  

————————–—–——–———–————————————————————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie Mocny składamy jak najserdeczniejsze 

życzenia. 

————————–—–——–———–————————————————————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Krystynę Koprek, Dorotę Rozik, Justynę 

Rolik i Dominikę Leja. Bóg zapłać! 
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