
Porządek NaboŜeństw 
od 05.04.2009 do 12.04.2009 r. 

Niedziela  05.04.  VI Wielkiego Postu - Palmowa 
  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. 
 
Poniedziałek  06.04. 
16:00  1. Z podz. za opiekę BoŜą, wstawiennictwo NM Panny oraz z prośbą o dalszą opiekę 

BoŜą dla pp. Hildegardy i Joachima Świerc z ok. 50 r. ślubu oraz za ++ synów Józefa 
i Rudolfa 

  2. Do Ducha Św. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z ok. 18 r. ur. Miriam 
 
Wtorek  07.04.   
  7:00  Za śp. o. Krystiana Walaszek w r. śm. oraz jego + ojca 
17:00  NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią 
19:00  NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią 
 
Środa  08.04.   
14:00  Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla p. Lidii 

Neumann-Patyna z ok. 80 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci 
 

Święte Triduum Paschalne 
 
Wielki Czwartek  09.04.   
  8:00  NaboŜeństwo komunijne 
18:00  Uroczysta Masza Święta Wieczerzy Pańskiej 
        Adoracja przy ciemnicy do godz. 22:00 
 
Wielki Piątek  10.04.   
18:30  Uroczysta Liturgia M ęki Pańskiej 
      Adoracja przy BoŜym Grobie - młodzieŜ do godz. 22:00 
 
Wielka Sobota  11.04.   
  8:00   Początek adoracji przy BoŜym Grobie 
11:00   Adoracja dzieci 
15:00   Święcenie pokarmów 
16:00   Zakończenie adoracji 
20:00   Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej 
   1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla pracowników, eme-

rytów i rencistów oraz o radość wieczną dla pracowników Packprofil i Tektury 
   2. Za Ŝyjących i ++ Parafian 
 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  12.04.   
  7:30   Zur Maria Hilf als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gesundheit, Gottes Schutz 

für die weiteren Jahre für Mutter, Oma u. Urgroßoma Gertruda zum 75. Geburtstag 
10:00   1. Do Op. B. i MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o opiekę BoŜą, 

zdrowie dla ojca Józefa Kruk z ok. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci i wnuków 
   2. Za ++ rodziców Luzie i Huberta Felix w r. śm., siostrę Ewelinę oraz ++ z pokr. 

Felix, Rust, Oblong, Jeziorowski i Dudek 
15:00   Nieszpory wielkanocne połączone z udzielaniem s. chrztu św. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
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Wielki Tydzień: Niedziela Palmowa – Wielkanoc 

 
 W dzisiejszym dniu Kościół celebruje 
triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezus 
wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmo-
wą wiedział, Ŝe w najbliŜszych dniach czeka 
Go w tym mieście śmierć. On podjął decyzję 
oddania swego Ŝycia za nas. Ukazał tym sa-
mym tę niepojętą moc, jaka jest w sercu czło-
wieka - moc miłości. 
 W dniu dzisiejszym czas Wielkiego 
Postu wchodzi w swój kulminacyjny mo-
ment. Z palmami w ręku rozpoczynamy 
Wielki Tydzień będący pamiątką męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. KaŜdy z nas powinien doło-
Ŝyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, 
brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami 
i świętością Ŝycia odpowiadać na Miłość, która poprowadziła Chry-
stusa na krzyŜ. 
 Niech doniosłości tych tajemnic nie przesłonią nam świąteczne 
zakupy, porządki i przygotowania. To waŜne, by stół wielkanocny 
był miejscem radosnych rodzinnych spotkań, miejscem budowania 
więzi między sobą, ale do tego stołu trzeba zasiąść razem z Chrystu-
sem, cieszyć się z jego Zmartwychwstania, które poprzedzone było 
męką i śmiercią. Im głębsza refleksja nad tymi bolesnymi tajemnica-
mi Triduum Paschalnego, tym większa radość wielkanocnego poran-
ka. 
 Zachęcam Was, Drodzy Parafianie, do takiej refleksji i zapra-
szam do udziału w Liturgii Świętego Triduum Ŝycząc jednocześnie, 
by zaowocowała ona wielkanocną radością w Waszych rodzinach 
i całej naszej parafii. 



ŚWIĘTE TRZY DNI W RODZINIE 
 
Wielki Czwartek 

Wspominamy i uobecniamy Ostatnią Wie-
czerzę, w czasie której Pan Jezus ustanawia 
sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Po 
powrocie z kościoła rodzina moŜe zgroma-
dzić się przy wspólnej kolacji. MoŜna za-
palić świece odczytać Ewangelię (J. 13, 12-
17). To odpowiedni moment do pojednania 
w rodzinie. NaleŜy zachować nastrój powa-
gi i skupienia (bez telewizora, komputera 
i głośnej muzyki). W kościele trwa adora-
cja przy ciemnicy. 

 
Wieki Piątek 
Jest to dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. 
Zachowujemy post ścisły. Kościół nie sprawuje 
Mszy św. Centralnym punktem jest Liturgia Męki 
Pańskiej. W mieszkaniu moŜna wyeksponować 
krzyŜ (umieścić go na stole lub udekorować). 
O godz. 15:00 warto odmówić koronkę do Miło-
sierdzia BoŜego, odczytać opis Męki Pańskiej (J. 
18, 1-24). Zaleca się odprawić Drogę KrzyŜową 
(indywidualnie lub z rodziną). Do późna trwa ado-
racja Chrystusa przy BoŜym Grobie. Zachować 
nastrój powagi i skupienia! 
 
Liturgia Paschalna i Rezurekcyjna 

Jest to dzień ciszy. Trwamy przy Grobie Pańskim. 
Kościół tego dnia nie odprawie Mszy św. Rozpo-
wszechnionym zwyczajem jest święcenie pokar-
mów. Punktem kulminacyjnym jest uroczysta Wigi-
lia Paschalna z procesją Zmartwychwstania, która 
głosi, Ŝe Chrystus Ŝyje, pokonał śmierć. W domo-
wej liturgii najwaŜniejsze jest śniadanie wielkanoc-
ne, podczas którego domownicy dzielą się poświę-
conym jajkiem (symbolem Ŝycia). Na liturgię przy-
nieść świece! 

Dzisiaj Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej. Rodzina Kolpinga zaprasza na nabo-
Ŝeństwo Drogi KrzyŜowej na Regolowcu o godz. 15:00.  
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WSD i Kurię Biskupią. 
Niedziela dzisiejsza rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kul-
minacyjnym jest Triduum Paschalne (Święte Trzy Dni). Rozpoczyna się Mszą 
św. Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania. 
 
W poniedziałek spotkanie scholi młodzieŜowej o godz. 18:00. 
 

Sakrament pokuty 
Poniedziałek - g. 15:00 - 16:00 
Wtorek - wspólnotowy obrzęd pokuty g. 17:00 i 19:00 
Czwartek - g. 7:00 - 10:00 i 16:00 - 18:00 
Piątek - g. 8:00 - 9:00 i 15:00 - 16:00 
Sobota - 15:00 - 16:00 
 
Wielki Czwartek odwiedziny chorych od godz. 8:00 
W Wielki Czwartek prosimy tradycyjnie o „Dar Ołtarza” (słodycze, owoce, itp). 
Przeznaczone zostaną jako część paczek dla chorych. Bóg zapłać! 
Bóg zapłać za ofiary złoŜone przez dzieci do skarbonek wielkopostnych! 
        Parafialny Zespół Caritas 
 
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły! 
 
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 15:00 (podzielmy się z dziećmi 
z DPS w Zameczku Kątach. Bóg zapłać!) 
 
Serdeczne podziękowania składamy panom: Edwardowi Obst, Gerardowi Mań-
czyk, Janowi Romańczuk, Janowi i Mariuszowi Rolik, Kamilowi Glegoła i Ryszar-
dowi Bednorz za wysprzątanie strychu nad garaŜem; Grzegorzowi Bednorz za 
przegląd kosiarki do trawy. Bóg zapłać! 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Łamigłówek, Pico Stadt Gottes i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. Lidii Neumann - 
Patyna, p. Elfrydzie Koprek, p. Jadwidze Rajtor, p. Gertrudzie Drzy-
mała i p. Józefowi Kruk składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Mickiewicza: Krystynę Kciuk, 
Helenę Kowalską oraz z ul. Słowackiego: Krystynę Sowa i Beatę Przewoźnik. Bóg 
zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

14/2009 


