od 04.04. do 11.04. 2021 r.
Niedziela Wielkanocna 04.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Łucję i Huberta, siostrę i żonę Ewelinę, ojca Gerharda, teściów Hildegardę
i Emila, szwagrów Grzegorza i Andrzeja, dziadków i pokr. z obu stron
10:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane łaski i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Marcina Świerc z ok. 31 r. urodzin
11:30 Za ++ matkę Hildegardę Kozubek, dziadków Franciszka i Gertrudę, Piotra i Teklę oraz pokr.
15:00 Nieszpory
17:00 Spotkanie (transmisja)
Poniedziałek Wielkanocny 05.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża, ojca, dziadka Piotra, ojca, dziadka Tomasza
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ ojca Ewalda w r. śmierci, siostrzenicę Agnieszkę, ++ z rodziny Ozimek, Spałek
11:30 W int. darczyńców i ofiarodawców sióstr karmelitanek
17:00 Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za otrzymane łaski i dobro, z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
zdrowie z ok. urodzin oraz o dary Ducha św.
Wtorek 06.04.
8:00 Za + matkę Lidię Neuman – Patyna, ++ z rodzin Neuman, Patyna, Kotowicz, Koziołek
Środa 07.04.
17:00 Za ++ matkę Marię Czupałę w r. urodzin, zaginionego ojca Karola, żonę Hildegardę, brata Pawła,
Marię i Teodora Czok oraz pokr.
Czwartek 08.04.
17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ ks. Krystiana w r. śmierci oraz jego ojca
Piątek 09.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ rodziców Józefa, Wiktorię, Johannę Kruk, siostrę Anielę Koik, rodziców Gertrudę i Leona
Badura, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Eryka i Ernesta, ++ z pokr. Kruk, Badura, Lubojański,
Wieczorek
Sobota 10.04.
8:00 Za + Krzysztofa Mańka w miesiąc po śmierci
15:00 Roczek Oskar Eryk Koziol
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + syna Andrzeja Brolika w 1 r. śmierci
II Niedziela Wielkanocna 11.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. urodzin, matkę Różę, rodziców Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr.
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro do Bożej Op. za wst. MBNP z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie dla Lucyny i Krzysztofa Sawczuk z ok. 30 r. ślubu
11:30 Z podz. za otrzymane łaski i dobro do Bożej Op. za wst. NSM z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę
i zdrowie z ok. 30 r. urodzin Doroty i 60 r. urodzin Danuty oraz o opiekę Anioła Stróża dla rodziny
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za + Jana Hajduka w 1 r. śmierci

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
14 (1424) 04.04.–11.04.2021 r.

PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALELLUJA !
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA !
Pięknych Świąt. Pięknej Refleksji i Modlitwy.
Pięknych Spotkań z Bogiem z Bliźnimi z Sobą
I Święto 04.04.
7:30, 10:00, 11:30 - Msze św.
15:00 - Nieszpory Zmartwychwstania
Kolekta na cele parafii
17:00 - Spotkanie w transmisji „Pierwsze Wielkanocne Jajeczka Konkursowe” (przygotowane i prowadzone przez grupę od Jasełek i Kiermaszu). Dla
Rodzin i Samotnych. Dla dzieci, młodych i dojrzałych. Zasiadamy przed ekranami o 16:58. Przygotowujemy kartkę, coś do pisania, ew. telefon (tylko do
wysyłania pozdrowień). Wszystko wyjaśni się o 17:00. Można przez całą
niedzielę wysyłać sms-y z pozdrowieniami dla Kogoś…, one będą czytane na
Spotkaniu. Numer telefonu pod który wysyłać pozdrowienia - 539824936.
II Święto 05.04.
7:30, 10:00, 11:30, 17:00 - Msze św.
Kolekta na cele sióstr karmelitanek
Dziękuję za Obecność. Wyrozumiałość. Za każdą modlitwę, dobre słowo, życzenia. Za przygotowanie świątyni, dekoracje. Zaangażowanie w przygotowanie Liturgii. Za każdą złożoną ofiarę, skarbonka „Jałmużna postna”-1.214 zł.
Od wtorku rozpoczynamy w kościele prace związane z wymianą instalacji
grzewczej. Za wszelkie niedogodności - przepraszam.
Refleksja
„Piotr pobiegł do grobu”. Jakie myśli mogły poruszać umysłem i sercem Piotra podczas tego biegu? Ewangelia mówi nam, że jedenastu, w tym Piotr nie
uwierzyli świadectwu kobiet, ich orędziu paschalnemu. Istotnie, „słowa te
wydały im się czczą gadaniną”. W sercu Piotra były zatem wątpliwości, którym towarzyszyło wiele myśli negatywnych: smutek po śmierci umiłowanego
Mistrza i zawód z powodu zaparcia się Go trzykrotnie w czasie Męki.

Pojawia się jednak szczegół, który zaznacza jego przełom: Piotr, po
wysłuchaniu kobiet i nie uwierzywszy im, jednakże „wybrał się”. Nie
został siedząc i myśląc, nie pozostał zamknięty w domu, jak inni. Nie dał
się uwięzić w pułapce przez mroczną atmosferę tamtych dni, ani też przytłoczyć swoimi wątpliwościami; nie dał się pochłonąć wyrzutami sumienia, lękiem i nieustannymi plotkami, które prowadzą donikąd. Poszukiwał
Jezusa, a nie samego siebie. Wolał drogę spotkania i zaufania. Tak jak był
powstał i pobiegł do grobu, skąd później powrócił „dziwiąc się temu, co
się stało”. To był początek zmartwychwstania Piotra, zmartwychwstania
jego serca. Nie popadając w smutek i ciemności, uczynił miejsce dla głosu nadziei: pozwolił aby światło Boga weszło w jego serce, nie przytłumiając go. Również kobiety, które wyszły wcześnie rano, aby wypełnić
dzieło miłosierdzia, aby zanieść do grobu wonności, przeżywały to samo
doświadczenie. Były „przestraszone i pochyliły twarze ku ziemi”, ale były
wstrząśnięte słysząc słowa anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?”. Również my, podobnie jak Piotr i kobiety, nie możemy
odnaleźć życia pozostając smutni i bez nadziei. Nie trwajmy uwięzionymi
w sobie, ale otwórzmy dla Pana nasze zapieczętowane groby, aby wszedł
Jezus i obdarzył nas życiem. Pierwszym kamieniem, jaki trzeba odsunąć
jest brak nadziei, zamykający nas w sobie samych. Oby Pan uwolnił nas
od tej pułapki bycia chrześcijanami bez nadziei, żyjącymi tak jakby Pan
nie zmartwychwstał, a nasze problemy stanowiły centrum życia.
Sentencja: św. Paweł VI - Niech każdy uważa, by nie zapomniał o tym
pierwszym obowiązku miłości względem bliźniego, bez którego mówienie o radości brzmiałoby fałszywie

Życzenia
Drodzy Parafianie i Goście, Bracia i Siostry … Wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa „to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. Życzę
Wam nowej nadziei, nowego entuzjazmu w podejmowaniu wyzwań związanych z codziennością, nowego spojrzenia na sytuacje, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić i nowej gorliwości w poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania, z którymi przychodzi nam się zmagać. Niech Zmartwychwstały Pan umocni Was Swoim Ciałem i Słowem i obficie błogosławi.
Wesoło
Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na lekcji religii. Dzieci
kolejno odpowiadają: … trzeba pomagać rodzicom! ... być dobrym! ...
chodzić do kościoła! A Jasiu woła: Trzeba umrzeć!
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Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej:
Do nabycia:
Gość
Niedzielny
01.07.
Róża
8
p.
Gizela
Zajonc
———–—————————————————————————
08.07. Róża 9 p. Maria Kruk
Od 15.07.
dnia 01.04.
br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Róża10 p. Brygida Lepka
Spis22.07.
jest Róża11
obowiązkowy
i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiąp. Krystyna Swoboda
zane
do
samodzielnego
spisania
się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl.
29.07. Róża 12 p. Manfred
Ullmann
W przypadku trudności można spisać się przez telefon 22 2799999 lub
w Urzędzie Miasta i Gminy.

