
Porządek Nabożeństw 

od 06.04. do 12.04.2015 r. 

 

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 ………………………………... 

 

Wtorek 07.04. 

18:00 1. Za + o. Krystiana Walaszek w r. śm. oraz + jego ojca 

 2……………………... 

 

Środa 08.04. 

  8:00 Za ++ ojca Karola, matkę Marię, męża Jerzego, jego rodziców, Gintra, Renatę, Marię  

++ z rodzin Kazior, Wałaszek 

 

Czwartek 09.04. 

17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za + matkę Marię w r. urodzin, ojca Karola, brata Pawłą, rodziców Marię i Teodora,  

Elżbietę, Pawła, dusze w czyśćcu 

 

Piątek 10.04. 

16:00 Do Bożej Op. za wst. NSM i św. Jana Pawła II z podz. za odebrane łaski z prośbą o dal-

szą Bożą opiekę i zdrowie dla męża i ojca Mariusza z ok 50 r. urodzin oraz o Błogosła-

wieństwo Boże dla całej ,rodziny 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i bł. zdrowie dla Józefa Kruk  

z ok. 95 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci i wnuków 

 

Sobota 11.04. 

  8:00 Za + ks. Joachima Piegza - zam. od znajomych 

15:00 Chrzest: Franciszek Jan Klisz. Roczek: Antoni Florian Grabowski, Izabela Anna Czok 

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

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Jan Musiał 1 r. śmierci 

 

Niedziela 12.04. III Wielkanocna 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Franciszka Smieskol w r. urodzin, matkę Różę, ojca Jerzego, ks. Jerzego Obst 

i pokr.(Deutsch) 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 ………………………………... 

17:15 Nieszpory 

18:00 ………………………………... 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

14(1111) 06.04. – 12.04.2015 
 

Wielkanoc 

Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem  

w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym sa-

mym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, 

gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień 

po uroczystości Paschy. Była ona obchodzona przez 

Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli 

egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć 

Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica 

naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana  

i wprowadzenia nas do ziemi obiecanej, do niebie-

skiego Ojca. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 nisan, 

bo tak przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc nisan 

określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu 

kwietnia. Jednak ze względu na to, że Pan Jezus 

zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od 

wieku II pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak też 

uchwalił sobór w Nicei w 325 roku, dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada 

po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy 

22 marca a 25 kwietnia. Wielkanoc jest nie tylko pierwszym świętem w Kościele chronolo-

gicznie, ale także co do ważności. Przez wszystkie wieki było uważane za największe. Wyda-

wałoby się, że powinno nim być Boże Narodzenie, przyjście na ziemię Syna Bożego. Chrystus 

Pan zjawił się jednak na ziemi naszej w takich okolicznościach, że tylko szczerze wierzący 

mogli przyjąć za pewnik, że to On właśnie był obiecanym Zbawicielem świata. Jego zaś męka  

i śmierć była tak okrutna i hańbiąca, że mogła nawet najwierniejszym odebrać wiarę w Chry-

stusa. Jak wiemy, stało się tak nawet w przypadku osób będących najbliżej Pana Jezusa - Apo-

stołów. Załamali się oni zupełnie na widok Jego męki i śmierci. Swoim zmartwychwstaniem 

Jezus potwierdził, że jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym. Nawet kiedy Pan Jezus czy-

nił cuda, można było powołać się na Mojżesza i proroków, którzy czynili cuda podobne,  

a może nawet i większe. Jednak cud zmartwychwstania musi przekonać wszystkich, którzy 

tylko mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. To jedna z przyczyn, dla których Kościół zawsze 

na pierwszym miejscu w hierarchii świąt stawia Wielkanoc. 

Sentencja tygodnia: Marion Garretty - Dziękuję wszystkim dobrym duszkom gotowym na 

każde wezwanie pomóc przy aucie, które nie chce zapalić, albo rzucić okiem na złośliwą pral-

kę, albo zdjąć kociaka z drzewa, albo popchnąć kanapę, która utknęła w drzwiach… Co byśmy 

bez nich zrobili? 



Chrzest: Wszelkie zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wydawane są tylko! na 

co miesięcznej nauce. Nauka jest dla rodziców i chrzestnych obowiązkowa! Na nauce 

spisywane są również wszelkie dane potrzebne do chrztu. Dokument potrzebny to akt 

urodzenia dziecka oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych. Chrzestnym może być 

osoba po bierzmowaniu, kawaler lub panna, lub małżonkowie po ślubie kościelnym. 

————————–———–—–——–——————————————— 

Ślub: należy zgłosić się do kancelarii na 3 miesiące przed datą ślubu. Wcześniej moż-

na tę datę zająć. Dokumenty potrzebne to akt chrztu ( osoby chrzczone w naszej para-

fii dane mają na miejscu, ochrzczeni poza naszą parafią przynoszą aktualny akt chrztu 

z parafii chrztu), dowody osobiste, zaświadczenie odbytych nauk przedmałżeńskich, 

dane świadków ślubu oraz jeśli jest to ślub konkordatowy, stosowne dokumenty z SC  

z Kolonowskiego. Narzeczeni mają prawo wyboru kto i jak dekoruje kościół, wyboru 

organisty (ofiara). Prośba aby zwracano uwagę fotografom, aby swoje obowiązki czy-

nili delikatnie i nie byli najważniejszymi osobami na uroczystości. Po Mszy przed 

kościołem prośba aby nie obsypywano się ryżem (to jednak też żywność) a pieniądze 

czy inne pozostawione płatki kwiatki itp. należy pozbierać lub kogoś do tego wyzna-

czyć. Nie ofiarujmy też „różnych rzeczy” osobom zatrzymującym korowód przed ko-

ściołem. 

Terminy nauk w dekanacie Zawadzkie w 2015 roku: 13, 14 20, 21 czerwca; 12, 13, 

19, 20 września; 06, 07, 12, 13 grudnia. Nauki rozpoczynają się przy parafii NSPJ  

w Zawadzkiem o godz. 15:00 następne odbywają się w parafii Św. Rodziny. 

————————–———–—–——–——————————————— 

Oktawa Wielkanocy: 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano 

Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu two-

rzy 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 kierowa-

no na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udziela-

no sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazania-

mi. W tych katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków i symboli 

otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze tajemnice 

wiary chrześcijańskiej. Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a nie-

dziela kończąca oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali 

białe szaty, które noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te ozna-

czały narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego 

życia i stał się dzieckiem Bożym. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrze-

ścijańskich na oktawę, czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten spo-

sób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki 

sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak je-

den dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego między innymi  

w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. 

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. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

W sobotę o 15:00 Msza chrzcielna i roczków. O 16:30 nauka przedchrzcielna. 

O 9:00 zapraszam rodziców dzieci I komunijnych do pracy na rzecz naszej  

parafii. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Niedziela przyszła to Biała, Miłosierdzia Bożego. Kolekta na potrzeby semina-

rium i diecezji. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Bóg zapłać: za wszelkie prace w świątyni i wokół przy przygotowaniu Tridu-

um i Świąt Wielkanocnych. Za jakąkolwiek służbę oraz Wszystkim za udział. 

Za składane ofiary i dary. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Do nabycia Gość Niedzielny 

————————–—–—————–——–———–——————— 

W miesiącu marcu nasza stronę www. Odwiedzono 2.850 razy. Dziękujemy  

i Zapraszamy! 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Stan ofiar składanych ma malowanie naszej świątyni to kwota 50.212 zł (po 

odliczeniu ocieplenia świątyni), w tym wpłaciło 214 rodzin. Kolekta na ten cel 

będzie 19 kwietnia. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Kancelaria czynna od wtorku do piątku po Mszach św. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Parafia Staniszcze Wlk. organizuje wyjazd do Krakowa -Łagiewnik. Sobota 

11 kwietnia. Koszt 35 zł. Zapisy u p. Marii Okoń tel. 77 4611108. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Lidii Neuman-Patyna i p. Józe-

fowi Kruk składamy jak najserdeczniejsze życzenia. 

————————–—–—————–——–———–——————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Katarzynę Łukacz, 

Sabinę Leja, Brygidę Lepka i Katarzynę Kalisz. Bóg zapłać! 

 

Chrystus Zmartwychwstał - prawdziwie Zmartwychwstał ! 

14/2015 


