
 

 

 

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. opie-
kę 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 

 

Poniedziałek 12.04. 

18:00 W intencji całej parafii i wszystkich polecanych intencji 

 

Wtorek 13.04. 

18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, Jana i Annę, ciocię Marię, 6 braci, 2 siostry, 2 szwa-
grów, bratową Adelajdę, dziadków i pokr. 

 

Środa 14.04. 

17:00 Za ++ rodziców Jana i Rozalię, Franciszka, brata Gerharda, szwagra Ernesta, swatów Henryka, 
Elżbietę, Czesława, córkę Małgorzatę, pokr. z obu stron. 

 

Czwartek 15.04.  

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 Za ++ ojca Teodora w r. śmierci, matkę Reginę, ojca Wiktora Muc siostrzeńca Pawła Bronek, 
ciocię Elżbietę Steinert, wujka Józefa Leja, Gerharda Steinert, Beatę Leja, dziadków Steinert, 
Kosytorz, Muc, Sowa 

 

Piątek 16.04. 

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 O radość wieczną dla ++ męża, ojca, dziadka w r. śmierci oraz pokr. 

 

Sobota 17.04. 

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski i dobro do Bożej Op. za wst. NSM z prośbą o dalsze Boże bł. opie-
kę i zdrowie z ok. 40 r. urodzin 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka w 2 r. śmierci, rodziców braci i pokr. z obu stron 

 

III Niedziela Wielkanocna 18.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za + Krzysztofa Mańka - zam. od rodziny Schatton 

  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 Urszuli Twardowskiej z ok. urodzin oraz dla męża Stefana, dzieci i wnu-
ków 

11:30 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Maria Paulina Mańczyk oraz o Boże bł  
i opiekę MBNP dla całej rodziny 

16:30 Nabożeństwo 

17:00 Za + Dorotę Buchacz - zam. od koleżanek Kornelii, Renaty, Danuty 

od 11.04. do 18.04. 2021 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

15 (1425) 11.04.–18.04.2021 r. 

 

papież Franciszek - homilia 

Pójść do Galilei oznacza przede wszystkim zacząć od nowa. Dla uczniów jest to 
powrót do miejsca, w którym Pan po raz pierwszy ich odszukał i wezwał, by poszli 
za Nim. Jest to miejsce pierwszego spotkania i pierwszej miłości. Od tamtej chwili, 
porzuciwszy sieci, poszli za Jezusem, słuchając Jego nauczania i będąc świadkami 
cudów, których dokonywał. A jednak, choć zawsze byli przy Nim, nie rozumieli 
Go do końca, często źle rozumieli Jego słowa i w obliczu krzyża uciekli, zostawia-
jąc Go samego. Pomimo tej porażki Zmartwychwstały Pan jawi się jako Ten, który 
po raz kolejny idzie przed nimi do Galilei; idzie przed nimi, to znaczy staje przed 
nimi. Wzywa ich i powołuje, aby szli za Nim, niestrudzenie. Zmartwychwstały 
mówi do nich: „Wyruszmy na nowo skąd zaczęliśmy. Zacznijmy jeszcze raz. Chcę 
was znowu mieć przy sobie, pomimo wszelkich niepowodzeń”. W tej Galilei uczy-
my się zdumienia nieskończoną miłością Pana, który na drogach naszych porażek 
wytycza nowe ścieżki. To jest pierwsza wielkanocna proklamacja, którą chciałbym 
wam przekazać: zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ istnieje nowe życie, 
które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepo-
wodzeń. Także z ruin naszych serc Bóg może zbudować dzieło sztuki, nawet ze 
zrujnowanych fragmentów naszego człowieczeństwa Bóg przygotowuje nową  
historię. On zawsze idzie przed nami: w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, 
ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, 
nadziei, która się odradza. I w tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy 
Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy 
nigdy nie tracili nadziei. Po drugie pójście do Galilei oznacza przemierzanie  
nowych dróg. To poruszać się w kierunku przeciwnym niż grób. Kobiety szukają 
Jezusa przy grobie, to znaczy idą, aby upamiętnić to, co przeżyły z Nim, a co teraz 
zostało utracone na zawsze. Idą, aby roztrząsać swój smutek. Jest to obraz wiary, 
która stała się upamiętnieniem pięknego, lecz zakończonego wydarzenia, które 
można jedynie wspominać. Wielu żyje „wiarą wspomnień”, tak jakby Jezus był 
postacią z czasów minionych, przyjacielem z młodości, którego już dawno nie ma, 
wydarzeniem, które miało miejsce dawno temu, kiedy jako dziecko chodziłem na 
katechezę. Wiara składająca się z przyzwyczajeń, z rzeczy minionych, z pięknych 
wspomnień z dzieciństwa, które już mnie nie dotyczą, nie stanowią dla mnie  
wyzwania. Natomiast pójście do Galilei oznacza uczenie się, że wiara, aby być  
żywą, musi powrócić na drogę. Musi każdego dnia ożywiać początek pielgrzymo-
wania, zadziwienie pierwszym spotkaniem. A następnie powierzyć siebie, nie  
zakładając, że już wszystko wiemy, ale z pokorą tych, którzy pozwalają się zaska-
kiwać drogom Boga. Pójdźmy do Galilei, aby odkryć, że Bóg nie może być 
umieszczony wśród wspomnień z dzieciństwa, lecz że jest żywy, zawsze zaskaku-
je.  
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Zmartwychwstały, nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Oto druga wieść Wiel-
kanocy: wiara nie jest repozytorium przeszłości, Jezus nie jest postacią nieak-
tualną.  On żyje, tu i teraz. Idzie z tobą każdego dnia, w sytuacji, którą przeży-
wasz, w próbie, przez którą przechodzisz, w marzeniach, które nosisz w sobie. 
Otwiera nowe drogi tam, gdzie zdaje ci się, że ich nie ma, popycha cię, byś 
szedł pod prąd opłakiwania i „już widziałem”. Nawet jeśli wszystko wydaje ci 
się stracone, otwórz się z zachwytem na Jego nowość: zaskoczy cię. Pójść do 
Galilei oznacza również wybrać się do granic. Ponieważ Galilea jest miejscem 
najbardziej odległym: w tym złożonym i zróżnicowanym regionie żyją ci,  
którzy są najbardziej oddaleni od rytualnej czystości Jerozolimy. Niemniej 
jednak, to właśnie stamtąd Jezus rozpoczął swoją misję, kierując swoje nau-
czanie do tych, którzy z trudem wiodą codzienne życie, do wykluczonych, sła-
bych, ubogich, aby być obliczem i obecnością Boga, który niestrudzenie  
poszukuje zgnębionych i zagubionych, który idzie do samych granic egzysten-
cji, ponieważ w Jego oczach nikt nie jest ostatni, nikt nie jest wykluczony. 
Zmartwychwstały prosi swoich uczniów, aby tam właśnie szli także dzisiaj. 
Jest to miejsce codziennego życia, są to ulice, które przemierzamy każdego 
dnia, są to zaułki naszych miast, gdzie Pan nas poprzedza i uobecnia się wła-
śnie w życiu tych, którzy nas mijają i dzielą z nami swój czas, swoje domy, 
swoją pracę, swoje trudy i swoje nadzieje. W Galilei uczymy się, że możemy 
odnaleźć Zmartwychwstałego Pana w obliczu naszych braci, w entuzjazmie 
tych, którzy marzą i w rezygnacji przygnębionych, w uśmiechu tych, którzy 
się cieszą i we łzach ludzi cierpiących, zwłaszcza w ubogich i tych, którzy są 
na marginesie. Będziemy zdumieni, w jaki sposób wielkość Boga objawia się  
w małości, jak Jego piękno jaśnieje w prostych i ubogich 
 

Podczas Wielkiego Tygodnia (od Niedzieli Palmowej do II Święta) było  
11 tysięcy wejść na naszą stronę parafialną www. Dziękujemy! 

 

I komunia będzie w niedzielę 2 maja o godzinie 10:00 (na tej Mszy św. będą 
obecni tylko dziecko I Komunijne i 2 rodziców). 

− Spotkanie dzieci I komunijnych w kościele: środa 16.04. godz. 16:00.  

− Próby: I - piątek 23.04. godz. 16:00; II - wtorek 27.05. godz. 16:00;  
III - czwartek 29.05. godz. 18:30; Próba czytania tekstów środa 28.04. godz. 
16:00 

− Prace, które rodzice komunijni pragną wykonać na rzecz parafii to pomoc 
przy remoncie płotu na cmentarzu (wykonywane będą przez nich sukcesyw-
nie). Prośba do matek o posprzątanie salki katechetycznej w sobotę 24.04. 
godz. 9:00. 

− I Spowiedź - sobota 01.05. godz. 9:00. Spowiedź dla rodziców i rodzin śro-
da 28.04 godz. 16:00 - 17:00 i piątek 30.04 godz. 17:00 - 18:00. 

− Plan Białego Tygodnia podamy na ostatniej próbie. 

Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowe-
rzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00 
nauka przed chrzcielna. Kolekta na zakup opału na zimę. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W miesiącu lipcu nie zawsze będzie czynna Kancelaria. Dlatego jeśli ktoś ma spra-
wę, którą można załatwić w nadchodzącym tygodniu to zapraszam, po każdej Mszy 
św. oraz szczególnie w czwartek w następujących godzinach. 7:30 - 8:30; 17:00 - 
18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne 
od lipca do grudnia. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. Kolek-
ta to tzw. Świętopietrze. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30. 
—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby diecezji seminarium. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kościuszki: Elżbieta Bereziuk, 
Sylwia Trzasko, Joanna Grabowska, Joanna Leszczyk. Bóg zapłać! 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym, 
świeczki 

————————–—–———–———–——–—–———–—— 

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, modlitwy, wykonane prace 
—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

Zapowiedzi przedślubne: 3. Katarzyna Grobarek zam. Kolonowskie 
i Krzysztof Banach zam. Gogolin. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

* Pielgrzymka dzieci do babci Anny, 1 lipca. Msza św. o godz. 10:00. 

* Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza licealistów i studentów na wakacyjne 
spotkanie o nazwie Ławka Festiwal. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 4-8 lipca w 
Opolu-Winowie. Spotkanie będzie miało charakter festiwalu, noclegi przewidziane są 
w namiotach. 

—————–—–———–———–——–—–———–————— 

W lipcu i sierpniu  Róże Różańcowe przewodniczą Modlitwie Różańcowej: 

01.07. Róża 8 p. Gizela Zajonc 

08.07. Róża 9 p. Maria Kruk 

15.07. Róża10 p. Brygida Lepka 

22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda 

29.07. Róża 12 p. Manfred Ullmann 

 

  
 

Niedziela Biała, Miłosierdzia Bożego. Kolekta na cele Caritas diecezji. Nabożeństwo  
o 16:30. 

————————————————————————————————— 

W poniedziałek o 17:00, co miesięczna, Msza św. w 100 lecie sióstr karmelitanek. Do 
koszyczka można przynosić intencje modlitewne. 

————————————————————————————————— 
Każdego roku szkoły organizowały pielgrzymkę na Jasna Górę dla maturzystów. Obec-
nie nie ma tych wyjazdów. Dlatego proponuję wyjazd chętnych maturzystów z naszej 
parafii (8 osób). Zapisy u ks. Piotra. Wyjazd w sobotę 17.04. o godzinie 9:30. 

————————————————————————————————— 
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nieszpory o 16:30. Kolekta 
na cele parafii. 

————————————————————————————————— 

Do sprzątania kościoła w nadchodzącym tygodniu prosimy panie z ul. Mickiewicza: 
Aneta Ziaja, z ul. Kraszewskiego: Bernadeta Świerc, Gizela Ptok (prośba o przyjście w 
sobotę). Dziękujemy za sprzątanie na święta paniom: Irena i Daniela Kampa, Felicja 
Paul, Grażyna Wąsik, w mijającym tygodniu paniom: Lidia Koza, Krystyna Kciuk, Hele-
na Kowalski. Paniom z Róż Różańcowych za co dzienne sprzątanie podczas remontu 
kościoła. 

————————————————————————————————— 

Do nabycia: Gość Niedzielny 

————————————————————————————————— 
Rozpoczęty został remont wymiany instalacji grzewczej w naszym kościele (parę infor-
macji o tym fakcie powiem w przyszłą niedzielę). 

————————————————————————————————— 

 Dziękuję za każde dobre słowo, życzliwość, zrozumienie, że sytuacja działania Kościoła, 
parafii w obecnym czasie jest również „nie normalna”. Dostosowujemy się w miarę moż-
liwości do przepisów, równocześnie przeprowadzając duży remont. Nie jest to wszystko 
łatwe. Wiele jest rad, zdań, racji i uwag, wypowiadanych bezpośrednio jak i za plecami 
(one też dochodzą). Nieraz propozycje są skrajne różne….trzeba wybrać jedną. Za 
wszystkie wybory i decyzje odpowiadam ja - ks. Piotr. 

Polecamy i modlimy się za wszystkich ofiarodawców remontu  kościoła, za wszystkich 
pracowników wykonujących prace. 

————————————————————————————————— 
Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia: 

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...  

Na dużych paciorkach, 1 raz: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę  
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie 
za grzechy nasze i całego świata.  
Na małych paciorkach, 10 razy: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całe-
go świata.  

Na zakończenie, 3 razy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami i nad całym światem. 
 O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miło-
sierdzia dla nas – ufam Tobie.  


