
 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania 17.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 1. Za ++ rodziców Łucję i Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, dziadków, pokr . 

 2. Za ++ Gertrudę Garbas, Teresę Spałek, Ewalda Czupała - zam. od Róż Różańcowych 

10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie 
dla Marcina Świerc z ok. urodzin 

 2. Za + Helenę Morawiec miesiąc po śmierci 

15:00 Nieszpory 

 

Poniedziałek Zmartwychwstanie 18.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ z rodzin Murlowski, Łuczak, Puzik 

10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę Anioła Stróża, 
zdrowie dla Pawła Jakuba Styra i całej rodziny (chrzest) 

15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla 
Agnieszki i Piotra z ok. 40 r. urodzin oraz o opiekę Anioła Stróża dla synów 

17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Henryka w 3 r. śmierci, rodziców, braci, pokr. z obu stron 

 

Wtorek 19.04. 

18:00  Za + męża i ojca Joachima w 5 r. śmierci ++ 2 synów 

 

Środa 20.04. 

17:00 O radość wieczną dla ++ rodziców Leonarda i Adelajdy oraz pokr. 

 

Czwartek 21.04. 

17:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia 

18:00 1. O radość wieczną dla ++ rodziców Anny, Ottona, braci Gerharda, Franciszka,  
siostrzeńca Franciszka Luczyk, bratowe Janinę, Alicję 

 2. Za + Karola Ziaja - zam. od sąsiadów 

 

Piątek 22.04.  

17:30 Różaniec za młode pokolenie 

18:00 Za + ojca Ryszarda w r. urodzin 

 

Sobota 23.04.  

  8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie dla 
żony Sławomiry 

11:00 Msza św. i ślub Katarzyna Zietek i Łukasz Gerat 

17:30 Nabożeństwo Maryjne 

18:00 Za + Mirosława Drąg z ok. urodzin - zam. od chrześnic Marceliny i Oliwii 

 

Niedziela Biała, Miłosierdzia 24.04. 

  7:00 Różaniec 

  7:30 Za ++ ojca Eryka Kluba, jego rodziców i teściów 

  9:30 Godzinki ku czci NMP 

10:00 Za ++ rodziców Annę i Gintra w r. śmierci, brata Eryka,++ z rodzin Wons, Bednarek  
i dusze w czyśćcu 

16:30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

17:00 Za ++ z rodzin Mąka, Niestrój, Mirek, Wiśniewski 

od 17.04. do 24.04. 2022 r. 
  Nasza   Kolonowska 
Rodzina   Parafialna 

16 (1474) 17.04.–24.04.2022 r. 

ALLELUJA ! 
Chrystus Zmartwychwstał … Prawdziwie Zmartwychwstał 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLELUJA ! 
Chrystos Woskres … Woistyno Woskres  

 

Sentencja: z filmu o Camino - DROGA ŻYCIA jest za długa, by maszerować 
nią samemu. 

 
www.parafia-kolonowskie.pl 

tel: 77 4611167 
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl 

konto: BS o. Kolonowskie 
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 

mailto:parafia.kolonowskie@wp.pl


„Jeśli Ty go zabrałeś, to powiedz gdzie go położyłeś?” – Maria Magdalena w poranek 

wielkanocny z niepokojem docieka, co mogło się stać z ciałem Jezusa. Nie ma Go  

w grobie… po prostu: nie ma Go! Czy ten zwrot nie robi zawrotnej kariery w myślach 

i na językach wielu mniej lub bardziej zdesperowanych, albo i sfrustrowanych ludzi? 

Patrzę i nie ma Go. Szukam, a nie potrafię Go znaleźć. „Dlaczego szukacie żywego 

wśród zmarłych?” – słowa anioła niech wnikną w głąb naszych wątpliwości, zwątpie-

nia i samotności. Bóg jest wciąż krok przed nami. My cierpimy, a On już jest Zwycięz-

cą. My pytamy, a On już zna odpowiedź. My prosimy, a On już chce nas obdarować. 

My patrzymy do grobu, a On już jest zmartwychwstały. Może czulibyśmy się lepiej, 

gdyby Bóg był bardziej przewidywalny, gdyby wybrał bardziej „racjonalny” sposób 

pokonania grzechu, śmierci i Szatana. Ale czy wtedy wciąż byłby Bogiem? Czy wzbu-

dzałby w nas z jednej strony swoiste drżenie serca i przynaglenie do wymownego  

gestu opuszczonej głowy, a z drugiej strony niekłamany zachwyt i nieodpartą chęć 

wejścia w Jego Tajemnicę? Nie denerwuj się, gdy szukając Boga wciąż masz wrażenie, 

że „depczesz Mu po piętach”, bo On jest krok przed Tobą. Zatrzymaj się i pomyśl  

o Jezusowym zmartwychwstaniu. Albo i lepiej, podziękuj za nie, bo ta Tajemnica nie 

jest do zrozumienia, ale do pokochania. 

 

Oktawa Wielkanocy 

Niedziela Wielkanocna otwiera okres, który pierwotnie nazywano Pięćdziesiątnicą,  

a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu tworzy oktawę Wiel-

kanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie oktawie Wielkanocy znajdu-

jemy w homiliach pochodzących z IV wieku. Liturgia oktawy charakteryzowała się 

radosnym przeżywaniem tajemnicy paschalnej, a szczególnie zmartwychwstania Chry-

stusa. W tym czasie szczególną uwagę kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba  

bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udzielano sakramentów inicjacji chrześci-

jańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia cele-

browano dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazaniami – katechezami. W tych kateche-

zach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków i symboli otrzymanych sakra-

mentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze tajemnice wiary chrześcijań-

skiej. Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca  

oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe szaty, które 

noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te oznaczały narodziny  

nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego życia i stał się 

dzieckiem Bożym. Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na 

oktawę jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uro-

czystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwych-

wstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień 

najradośniejszy. Dlatego między innymi w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post  

w piątek. 

 
Niedziela Zmartwychwstania Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o godzinie 15:00.  
O godzinie 15:30, w ogrodach parafii odbędzie się szukanie jajek wielkanocnych.  
Zapraszamy wszystkich, również naszych gości z Ukrainy, dzieci i dorosłych. Będzie 
szukanie jajek, gry, zabawy, nagrody, poczęstunek. Będzie wyciskany zajączkowy 
świeży sok z pomarańczy, kurczakowy własnej roboty popcorn (wszystkie zyski będą 
przeznaczone na pomoc dla Ukrainy). 

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

Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nieszporów. 
Kolekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek.  

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

I Komunia: pierwsza próba dzieci we wtorek o 16:00. W środę wyjazd na wycieczkę. 
Druga próba oraz ćwiczenie czytania tekstów w czwartek o 16:00. 

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

W przyszłą niedzielę kolekta na cele Caritas diecezji. O 16:30 Nabożeństwo ku czci 
Bożego Miłosierdzia. 

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

Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu-Bóg zapłać. W tym 
tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Krystyna Mazur, Edyta Dworczak, Patry-
cja Mazurek, Gizela Lebioda. 

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

Do nabycia: Gość Niedzielny 

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

Wyjazd do Zakopanego w piątek o 5:30 z parkingu. Planowany wyjazd z Zakopanego 
w niedzielę ok. 16:00. 

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

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za tak wiele dobra, pracy, 
modlitwy w czasie Wielkiego Tygodnia. Postawienie grobu i ciemnicy, dekorowanie 
świątyni, porządki na placu kościelnym, prace przy klombie gdzie są pompy ciepła, 
wymianę drzwi zakrystii, uszycie poduszek na stopnie ołtarza. Wtorkową Spowiedź, 
odprawienie i udział w Drogach krzyżowych. Modlitwę przy Bożym Grobie. Posługę 
na plebanii. Wsparcie w  różnej formie naszych gości z Ukrainy. Zaangażowanie  
w Liturgii: LSO, szafarzy, lektorów, chóru, organistów, orkiestry. 

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

Nasz Cmentarz jest parafialny, czyli dla i od każdego. Prośba, aby każdy mieszkaniec  
czuł się za to miejsce odpowiedzialny. Przypominamy o regulowaniu opłat: od każde-
go nowo stawianego pomnika 15% wartości, za rezerwację miejsca na cmentarzu, na 
okres 20 lat: od grobu pojedynczego 150 zł, od grobu podwójnego i głębinowego 200 
zł. Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na bieżąco 
u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). Bóg zapłać za składane cmentarne ofiary. 

 

Jezus żyje! Te dwa, pełne nadziei, słowa mogą streścić niezliczoną ilość słów, które 
próbujemy zawrzeć w życzeniach. Życzę Wam, aby dotarły one do głębi Waszych dusz  
i rozpaliły ogień, który przygasł w czasie ostatnich lat, miesięcy. Niech Zmartwych-
wstały Pan uzdalnia Was do zwyczajnego uśmiechu i doceniania malutkich okruchów 
dobra. Błogosławionego świętowania! 


