Porządek NaboŜeństw
od 29.03.2009 do 05.04.2009 r.
Niedziela 29.03. V Wielkiego Postu
7:30
Für + Ehefrau u. Mutter Anna Świerczok u alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
17:00
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
18:00
Do MB N. Pomocy z podz. za opiekę BoŜą z ok. ur. i z prośbą o bł. BoŜe
w rodzinie
Poniedziałek 30.03.
7:00
Za ++ rodziców Albinę i Józefa, Annę i Wilhelma, brata Alfreda, ciotkę Marię, szwagrów Reinholda i Józefa oraz ++ z pokr. z obu stron
Wtorek 31.03.
18:00
Za + ojca Pawła Kandora z ok. ur., matkę ElŜbietę, rodziców Paulinę i Piotra
Drzyzga, siostrę ElŜbietę, szwagra Rajmunda oraz ++ z pokr.
Środa 01.04.
17:00
Za ++ rodziców Marię i Karola Czupała, ojca Teodora, Czok, ich rodziców,
rodzeństwo, ElŜbietę i Pawła Leja oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św.
szkolna)
Czwartek 02.04. I miesiąca
17:00
Godzina Święta
18:00
Do Op. BoŜej z podz. za dar sługi BoŜego Jana Pawła II z prośbą o rychłą
beatyfikację
Piątek 03.04. I miesiąca
7:00
Für ++ Helena Gomoluch u. RóŜa Dreja (von der 7. Rose)
18:00
Za + męŜa i ojca Wiktora Muc w m-c po śm. (Msza św. młodzieŜowa)
19:00
Droga KrzyŜowa ulicami Kolonowskiego
Sobota 04.04. I miesiąca
8:00
Za + matkę Krystynę, ojca Edmunda, teściów oraz ++ z rodziny
11:00 Do Op. B. z podz. za odebranę łaski, z prośba o dalsze, zdrowie na dalsze lata
w rodzinie Joanny i Edwarda Glück z ok. 50 r. ślubu
17:00
18:00

NaboŜeństwo maryjne
Za + matkę Agnieszkę Krupka w r. śm. Oraz ++ z rodzin Krupka i Labus

Niedziela 05.04. VI Wielkiego Postu
7:30
Für + Ehemann Franz Smieskol, Bruder Pfarrer Georg Obst zum Geburtstag
u alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
15:00
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na Regolowcu
18:00
Za + Ŝonę i matkę w r. śm., ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
13(802) 29.03.2009 – 05.04.2009

RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ

Liturgia V Niedzieli Wielkiego Postu zbliŜa nas bezpośrednio do przeŜywania Męki
i Śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Mówi
o tym między innymi znak zasłoniętych krzyŜy,
które zostaną odsłonięte dopiero w czasie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
Zasłanianie krzyŜa jest starochrześcijańską
tradycją. KrzyŜ w pierwszych wiekach, do średniowiecza, był znakiem zwycięstwa, a nie
śmierci i bólu. Chrystus na krzyŜu ubrany był w szaty królewskie albo
kapłańskie, był Ŝywy, tak jak przedstawia to krzyŜ z AsyŜu. W dniach
szczególnego przeŜywania śmierci Jezusa ten krzyŜ tryumfujący zasłaniano. Odsłaniany był dopiero w momencie odniesienia zwycięstwa przez Chrystusa, podczas liturgii Wielkiego Piątku. Taki był
pierwotny sens tego gestu. Potem, gdy średniowiecze dało nam krzyŜe z umęczonym Chrystusem, gdzie wyeksponowano ból i cierpienie,
nadal pozostała praktyka zasłaniania krzyŜa, chociaŜ nie było dysharmonii z liturgią. Liturgia mówi o męce i męka jest uwidoczniona na
krzyŜu. Jednak Kościół zachował zakrywanie krzyŜy z cierpiącym
Chrystusem, by tym bardziej ukazać, Ŝe cierpienie Chrystusa i Jego
śmierć jest tajemnicą.
W zwyczaju zasłaniania krzyŜy tkwi pewien wymiar psychologiczny. To, na co patrzymy codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Podobnie moŜemy powiedzieć o krzyŜu. Nie zwracamy na
niego uwagi, chociaŜ zawieszony jest w kościele, w domach. Dopiero
gdy się go zasłoni, spostrzega się brak tego znaku naszej wiary i zbawienia. Kościół pragnie nam w ten sposób pomóc odkrywać na nowo
znaczenie tego znaku oraz przypomnieć, Ŝe trzeba za Chrystusem
nieść krzyŜ naszego Ŝycia.

13/2009

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby Pan błogosławił pracy rolników obfitymi plonami i sprawił,
Ŝe bogatsze narody będą bardziej wraŜliwe na dramat głodu
w świecie
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi,
kobiety i dzieci Ŝyją w szczególnie tragicznych warunkach, byli
znakiem nadziei dzięki odwaŜnemu świadectwu Ewangelii solidarności i miłości
INTENCJA SZCZEGÓŁOWA
Aby nasza wspólnota parafialna odnowiła swoją wiarę przez głębokie przeŜycie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa Pana.

Dzisiaj V niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na ostatnie naboŜeństwo Gorzkich śali z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00
Przed kościołem zbiórka jałmuŜny postnej z całego roku.
Dzisiaj o godz. 16:00 zapisywanie intencji na drugie półrocze 2009 r.
W czwartek zapraszam na Godzinę Świętą o godz. 17:00 oraz na Mszę
św. o rychłą beatyfikację sługi BoŜego Jana Pawła II w rocznicę jego
śmierci.
W piątek odwiedziny chorych od godz. 8:00
W piątek zapraszamy na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej ulicami Kolonowskiego o godz.19:00
W sobotę o godz. 15:00 nauka przedchrzcielna
W następną niedzielę błogosławieństwo palm koło figurki MB Fatimskiej, a potem procesja do kościoła
W następną niedzielę Rodzina Kolpinga zaprasza na naboŜeństwo drogi
krzyŜowej na Regolowcu o godz. 15:00.
Serdeczne podziękowania składamy firmie PAHER za przetarcie drewna na dach kościoła; p. Andrzejowi Cieśla za wymianę Ŝarówek; p. Joachimowi Dreja za transport świecy paschalnej do Erkrath oraz p. Katrin
Konieczny za posługę ministrancką. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny i Łamigłówek

RóŜe RóŜańcowe, które przewodniczą modlitwie róŜańcowej w
miesiącu kwietniu:
05.04.2009
12.04.2009
13.04.2009
19.04.2009
26.04.2009

RóŜa 5 - p. Elfryda Fleger
RóŜa 6 - p. Maria Baron
RóŜa 7 - p. Hildegarda Klabisch
RóŜa 8 - p. Mathilde Schnabel
RóŜa 9 - p. Maria Kruk

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Hildegardzie Mocny i p. Ernestowi Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Konopnickiej: Joannę
Spałek i Urszulę Guzy oraz z ul. Mickiewicza: GraŜynę Wąsik i Lidię
Koza. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

