
Porządek Nabożeństw 

od 27.03. do 03.04.2016 r. 

 

Niedziela Wielkanocna 27.03. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 ………………. (Deutsch) 

10:00 O szczęście wieczne dla ++ matki Franciszki z ok. urodzin, ojca Tadeusza, teściów Marię  

i Franciszka, ++ z rodzin Swoboda, Osiński i Krupka 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek Wielkanocny 28.03. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 (………………. (j. polski) 

  9:30 Godzinki ku czci Maryi 

10:00 Za ++ męża i ojca Joachima, jego rodziców Franciszka i Marię, chrzestnych, siostrę Annę, 

szwagra Alojzego, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 

17:15 Nieszpory 

18:00 Za ++ matkę Łucję w 10 r. śmierci oraz ojca Huberta, siostrę Ewelinę, ++ z rodzin Felix, Rust, 

Oblong, Jeziorowski 

 

Wtorek 29.03. 

  8:00 Za + ojca Jana w r. śmierci, matkę Martę, rodziców Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Fran-

ciszka oraz pokr. 

19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia w polecanych intencjach 

 

Środa 30.03. 

17:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę  

i zdrowie z ok. 75 r. urodzin męża oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci 

 

Czwartek 31.03. 

18:00 Za + matkę Hildegardę w 2 r. śmierci oraz ++ z pokr. 

 

Piątek 01.04. 

18:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa w r. urodzin, ich rodziców, ciocię Waleskę, wujka Karola  

i pokr. 

 

Sobota 02.04. 

  8:00 Za + matkę Marię w r. urodzin, ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła, rodziców Marię, 

Teodora, Elżbietę, Pawła oraz pokr. 

15:00 Chrzest: Wiktor Jacek Bereziuk, Tomasz Franciszek Krupka. Roczek: Szymon Ryszard Ka-

lisz, Franciszek Jan Klisz 

——–—–——–—–—————————–—————–——————— 

17:00 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ rodziców oraz brata Pawła 

 

Niedziela Miłosierdzia 03.04. 

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

pokr. Smieskol, Obst, Wałaszek (Deutsch) 

10:00 Za parafian 

17:15 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego 

18:00 ……………………… 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Alleluja 

Jezus żyje. Poranek Wielkanocny zmie-

nił wszystko. Ale często mówi się jak 
wszystko to nic. Jeśli chcesz poprawić 

się ze wszystkiego to znaczy z niczego. 

Dlatego proponuję uklęknij, lub usiąść 

sobie w ulubionym miejscu twojego 

mieszkania, w pierwsze i drugie Święto 

i zadumaj się. Zapytaj siebie, co zmie-

nił w Tobie Wielki Post? Co zmienił 

Wielki Tydzień? Co zmienia Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa? „Statek  

w porcie jest bezpieczny, ale nie po to 

statki się buduje”. Odwagi! Nie lękaj 

się! Zawierz Jezusowi i wyrusz w dro-

gę. Wyrusz z Jezusem w drogę. Może 

ścieżki, którymi będziesz kroczył będą wąskie, kręte, odosobnione, 

niebezpieczne ale z Jezusem prowadzą do celu, prowadzą na najpięk-

niejsze i najwyższe szczyty. Po Zmartwychwstaniu nie możemy wie-

rzyć w istnienie niemożliwego. Po Zmartwychwstaniu nie ma granic 

naszych działań, marzeń oraz możliwości ich realizacji. Wszystko za-

leży od Nas i od naszego zawierzenia i zachwytu cudem Zmartwych-

wstania. 

Wszystkim mieszkańcom Kolonowskiego 

przybyłym gościom  
gościom strony www. naszej parafii 

PIĘKNYCH BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT 

ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA 

życzą o. Arek - werbista i ks. Piotr - proboszcz 

 

Sentencja: Pam Brown - Dziękuję tym wszystkim, którzy zmienili 

moje życie na lepsze przez słowo, dar, przykład, uśmiech i serce. 

 



Opowiadania 

Kawałek drewna 

Lekcja religii. Michał ma pewne pytanie, które najwyraźniej bardzo go zajmuje: „Dlaczego każda 

chrześcijańska rodzina ma krzyż w swoim mieszkaniu?” - pyta. „Lepiej byłoby wieszać na ścianie 

znak zmartwychwstania” - mówi ktoś inny. Wtedy siadam obok moich chłopców i opowiadam  

i pewną historię. Dziadek poszedł z Pawłem na spacer. Było mroźne, zimowe popołudnie. Paweł 

cieszył się na widok śniegu i lodu, podskakiwał, tupał i ślizgał się. Dziadek szedł za nim z uśmie-

chem, ale powoli, ponieważ szybko się męczył. Jego serce było chore, już bardzo chore. Paweł 

chciał pójść nad staw, który był teraz zamarznięty. „Można na nim wspaniałe jeździć na łyżwach” 

- zawołał Paweł - „chcę przynajmniej wypróbować, jak się na ślizga na tym lodzie!” Dziadek 

ostrzegał go. Stał już bardzo blisko brzegu, gdy chłopiec postawił obie nogi na lodzie. „Wracaj 

Pawełku...” Wołanie staruszka przyszło za późno. Paweł wrzasnął ze strachu, lód się pod nim 

załamał - a on wpadł do zimnej wody i usiłował trzymać się brzegu kry. Dziadek, drżąc na całym 

ciele, wystawił w kierunku swojego wnuczka laskę. Paweł chwycił ją i pociągnął ze wszystkich 

sił. A dziadek ze wszystkich sił próbował utrzymać się na nogach i nie wypuścić laski z zaciśnię-

tych pięści. Udało się. Dziadek ukrył wnuka w ramionach, aby go choć trochę ogrzać. Tak szybko 

jak tylko potrafili, wrócili do domu. Chłopcu pomogła gorąca kąpiel i łóżko, ale dla dziadka było 

to zbyt męczące i zbyt denerwujące. Gwałtowna zawał serca odebrał mu życie. Smutek jego bli-

skich był ogromny. Wkrótce rodzina chciała wszystko to, co należało do dziadka, oddać, sprząt-

nąć, wynieść z domu. Paweł przyglądał się z nieruchomą twarzą. „Nie! - zawołał nagle - nie wy-

rzucajcie tej laski, ona należy do mnie! To dzięki niej dziadek uratował mi życie, a przy tym stra-

cił swoje! Jak długo będę żyć, chcę mieć tę laskę przy sobie jako znak jego miłości do mnie!” Nie 

musiałem mówić już dalej. Moi chłopcy zrozumieli. Michał powiedział: „Teraz już wiem, co 

może oznaczać dla człowieka kawałek drewna... Wiem, czym dla chrześcijan jest znak krzyża”. 

 

Córka 

Monika była dziś w złym humorze. Nic jej się nie układało tak, jak powinno, wszystko ją dener-

wowało. Zbyt wiele zadano do domu, zbyt wiele było klasówek, zbyt wiele wszystkiego! A jesz-

cze matka powtarzała to samo codzienne kazanie z tysiącem argumentów, wyjaśnień i poleceń. 

Zasępiła się. Potem spojrzała matce prosto w oczy i głośno powiedziała: Mamo, męczą mnie two-

je kazania, mam ich dosyć. Dlaczego zamiast tyle mówić, nie obejmiesz mnie i nie przytulisz do 

siebie? Żadne rady nigdy nie przyniosą mi tyle korzyści i szczęścia! Matka zaniemówiła. Oczy 

córki wprost błagały o przytulenie jej. Starając się powstrzymać napływające łzy, niewyraźnie 

powiedziała: Chcesz... chcesz, żebym cię objęła? Wiesz, że ja też... ja też mam na to wielką ocho-

tę? Chwyciła córkę w otwarte szeroko ramiona i przytuliła ją do siebie, jakby była nadal małą 

dziewczynką. 

Każdy, bez względu na wiek, potrzebuje pociechy, jaką daje przytulenie się do bliskiej osoby, 

poczucie jej obecności, jednoznaczne wyrażenie miłości. Często stajemy się zbyt powściągliwi, 

zbyt nieśmiali w okazywaniu naszych prawdziwych uczuć. Ukrywamy je pod maską chłodu i suro-

wości, z obawy, że ujawnimy ukochanym osobom własną bezbronność. A przecież jedynie ludzkie 

ciepło może nas ochronić przed wielkim chłodem naszej epoki. 

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

W kwietniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej: 

 10.04. Róża 3 p. Bock Anna 

 17.04. Róża 4 p. Budnik Katarzyna 

 24.04. Róża 5 p. Czupała Irena 

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

- Książka ks. Piotra Bekierz „Camino Różne Drogi” do nabycia w kancelarii, zakrystii oraz 

  w kwiaciarni p. R. Ziaja w Staniszczach Wielkich. 

- Bóg zapłać Piekarni Kłos za wypiek kremówek. Bóg zapłać Piekarni Kisiel za wypiek babeczek. 

 

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 ogro-

dach parafii. 

 

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

przeznaczona na cele sióstr karmelitanek. 

 

Wtorek Oktawy. O godzinie 19:00 Msza św. Roku Miłosierdzia. Od poniedziałku można 

przynosić intencje, sprawy serca, prośby i podziękowania. Podczas Mszy św. błogosławień-

stwo Lurdzkie oraz ucałowanie Relikwii św. s. Faustyny. 

 

Środa Oktawy. O 18:00 w kościele NSPJ w Zawadzkiem Msza św. Konwentu Wielkanocnego 

kapłanów dekanatu. Nie będzie Mszy św. szkolnej. Wieczorna Msza o 17:00. Spotkanie kan-

dydatów do I komunii w salce o 16:15. 

 

Sobota Oktawy. Msza chrzcielna i roczków o 15:00. Nabożeństwo Maryjne o 17:00. 

 

Niedziela Miłosierdzia. 20 minut przed Mszami św. o 7:30 i 10:00 będą czytane i rozważane 

fragmenty „Dzienniczka” św. s. Faustyny. O 10:00 uroczysta Msza św. w int. parafii. O 17:15 

Nabożeństwo Miłosierdzia przygotowane przez młodzież. O 14:30 film i rozmowa. Tytuł 

filmu „Everest”. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia w Kościele Powszechnym. 

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

Bóg zapłać: Za udział w Triduum. Za adoracje i modlitwy. Za wszelkie ofiary i dary. Za 

przygotowanie świątyni, ciemnicy, grobu s. Macieji, p. Marii, p. Franciszkowi, p Romańczu-

kowi, p. Sowiak za wykonanie konstrukcji serca. s. Jurandzie mariankom oraz chłopcom  

z kołatkami. Danielowi i ministrantom, p. Renacie i lektorom, p. Józefowi i szafarzom, Karo-

linie i scholi, organistom, p. Iwonie i chórowi, p. Manfredowi i orkiestrze. Strażakom. Mło-

dzieży. Za prace porządkowe, p. Henrykowi, p Mieczysławowi, rodzinie Grabowski, kandy-

datom do bierzmowania. p. Marii za porządki przy MB fatimskiej, p. Irenie. Zespołowi Cari-

tas. Życzenia, życzliwość i dobre słowa. Panom Koj, Lorek, Morcinek, Schatonn za dbanie  

o oświetlenie i wyświetlacz. 

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

Zapowiedzi przedmałżeńskie: 3. Aneta Olczyk zam. Ruda Śl. i Marian Kaczmarczyk zam. 

Kolonowskie. 3. Katarzyna Niemiec zam. Jemielnica i Krzysztof Bednorz zam. Kolonowskie. 

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

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Pluderskiej: Renatę Spałek, Urszulę Czupa-

ła, Magdalenę Czupała i Marię Kampa. Bóg zapłać! 

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

W piątek 15 kwietnia będzie spotkanie PRD. 

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

- W środę 30 marca w Opolu Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii. 

- Wyjazd na pielgrzymkę w Roku Miłosierdzia do Łagiewnik, sobota 09 kwiecień. Osoby, 

które się zapisały mogą wpłacać 40 zł. na wyjazd. Kolejny wyjazd będzie 18 czerwiec do 

Łagiewnik i Starego Sącza. Na ten wyjazd zapisy u p. Krystyny Swoboda. 

- Są jeszcze dwa miejsca na pielgrzymkę do Włoch. 

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

Do nabycia: z tyłu kościoła Gość Niedzielny. W zakrystii i kancelarii: filmy DVD: Zakazany 

Bóg, Siła modlitwy, Czy naprawdę wierzysz, Miserikordyna, Droga do nieba, obrazek św. 

Antoniego. 
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