
Porządek NaboŜeństw 
od 28.03. do 04.04.2010 r. 

 
Niedziela  28.03.  Palmowa, czyli Męki Pańskiej 
  7:30   Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz zum Todestag, vermissten Vater Józef 

Steinert, + Mutter Paulina, ++ Eltern Paweł u. Franciszka Kosytorz, Enkel Paweł 
Bronek, Bruder Gerhard, Schwager Józef Leja, s. Maria Rogera, Beata Leja, 
Wiktor Muc u. ++ Großeltern Kosytorz, Steinert u. Drzymalla 

  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 + matkę Elfrydę Koprek w m-c po śm. 
 
Wielki Poniedziałek  29.03.   
  7:00  Za ++ rodziców Martę i  Bock, Krystynę i Wilhelma Dambon, braci Józefa  

i Franciszka oraz ++ z pokr. z obu stron 
 
Wielki Wtorek  30.03.   
16:00  Za + matkę Agnieszkę Krupka oraz za ++ z rodzin Krupka i Labus 
17:00   NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią 
19:00   NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią 
 
Wielka Środa  31.03.  
  7:00  Za + ojca Pawła Kandora z ok. ur., matkę ElŜbietę, rodziców Paulinę i Piotra 

Drzyzga, dziadków Marię i Piusa Kandora, Jana i Gertrudę Krupka, Ernesta Mi-
kołajczak oraz wszystkich ++ z pokr. 

 
Święte Triduum Paschalne 

 
Wielki Czwartek  01.04.   
  8:00  NaboŜeństwo komunijne 
18:00  Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
      Adoracja przy ciemnicy do godz. 22:00 
 
Wielki Piątek  02.04.   
18:00   Liturgia Męki Pańskiej 
       Adoracja młodzieŜy przy BoŜym Grobie o godz. 22:00 
 
Wielka Sobota  03.04.   
  7:00  Początek adoracji przy BoŜym Grobie 
11:00  Adoracja dzieci 
15:00  Święcenie pokarmów 
20:00  1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla pracowników, 

emerytów, rencistów oraz o radość wieczną dla pracowników Packprofil  
i Tektury 

  2. Do Miłosierdzia BoŜego dziękczynno-błagalna w int. 2 rodzin 
 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  04.04.   
  7:30   ……………………………………………….(Deutsch) 
10:00  Do Chrystusa Zmartwychwstałego za Ŝyjących i ++ parafian 
15:00   Nieszpory wielkanocne połączone z udzielaniem s. chrztu św. 
 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

13(855) 28.03.2010 – 04.04.2010 

Wielki Tydzień: Niedziela Palmowa – Wielkanoc 
 

 Z palmami w ręku rozpoczynamy Wielki 
Tydzień. JuŜ sama nazwa świadczy o tym, Ŝe do-
konały się w tych dniach największe tajemnice 
związane z Odkupieniem rodzaju ludzkiego: 
Chrystus Pan cierpiał, poniósł śmierć na krzyŜu  
i zmartwychwstał. Nad te wydarzenia historia 
zbawienia nie zna większych. Dlatego słusznie 
dano nazwę tym świętym dniom: Wielki Ty-
dzień. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak skom-
ponowane, aby wiernym ułatwić wizualne niemal odtworzenie zda-
rzeń, które miały miejsce od Niedzieli Palmowej aŜ do Wielkanocnej 
Niedzieli, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, a takŜe do-
prowadzić do pojednania w sakramencie pokuty i odnowić gorliwość 
w wierze. KaŜdy więc powinien dołoŜyć wszelkich starań, aby ob-
rzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział  
i w ten sposób odpowiedzieć na Miłość, która poprowadziła Chrystu-
sa na krzyŜ. 
 Niech zatem doniosłości tajemnic Wielkiego Tygodnia nie 
przesłonią nam świąteczne zakupy, porządki i przygotowania. To 
waŜne, by stół wielkanocny był miejscem radosnych rodzinnych spo-
tkań, miejscem budowania więzi między sobą, ale do tego stołu trze-
ba zasiąść razem z Chrystusem, cieszyć się z jego Zmartwychwsta-
nia, które poprzedzone było męką i śmiercią. Im głębsza refleksja 
nad tymi bolesnymi tajemnicami Chrystusowej męki, tym większa 
radość wielkanocnego poranka. 
 Zachęcam Was, drodzy Parafianie, do takiej refleksji i zapra-
szam do udziału w Liturgii Świętego Triduum Ŝycząc jednocześnie, 
by zaowocowały one wielkanocną radością w Waszych rodzinach  
i całej naszej parafii. 



PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA 
Aby odpowiedzią na wszelakie zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu był 
niezmienny szacunek,  i dialog między wszystkimi wierzącymi. 
 

 INTENCJA MISYJNA 
Aby  prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego wy-
trwali w wiernym świadectwie o miłości Boga do całej ludzkości. 
 

INTENCJA SZCZEGÓŁOWA 
W intencji dzieci I-komunijnych i ich rodzin, aby wszyscy na Chrystusie 
budowali swoje Ŝycie. 
 
W tym miesiącu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie 
róŜańcowej:  
 
 04.04. RóŜa 1 - p. Teresa Obst 
 05.04. RóŜa 2 - p. Anna Bock 
 11.04. RóŜa 3 - p. Inga Muc 
 18.04. RóŜa 4 - p Hildegarda Czupała 
 25.04. RóŜa 5 - p Elfryda Flieger 
 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 
 
Co oznacza stwierdzenie, Ŝe Jezus umarł za nasze grzechy? 
Oznacza to, iŜ nasze zbawienie wywodzi się z miłości BoŜej do nas, 

dlatego Ŝe: „On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebła-
galną za nasze grzechy” (1J 4,10). „To znaczy, Ŝe w Chrystusie Bóg jednał 
z sobą świat” (2Kor 5,19). 

 
Jakie znaczenie ma Ostatnia Wieczerza? 
Jezus ofiarował się z wolnej woli dla naszego zbawienia na ołtarzu 

krzyŜa. OtóŜ dar ten został „objawiony i wcześniej zrealizowany przez Nie-
go podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest Ciało moje, które za was będzie 
wydane” (Łk 22,19). 

 
 Na czym polega odkupienie Chrystusowe? 
Odkupienie Chrystusowe zawiera się w słowach: „Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i dać swoje Ŝycie na okup za 
wielu” (Mt 20,28), czyli polega ono na umiłowaniu swoich aŜ „do końca” (J 
13,1), i wykupieniu ich z odziedziczonego po przodkach złego postępowa-
nia (1P 1,18). 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Palmową.  
Rodzina Kolpinga zaprasza na naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na Regolowiec o godz., 
15:00 
Kolekta z ub. niedzieli wyniosła 5.108,67 zł., 200 koron czeskich i 0,40 €. Bóg zapłać! 
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na kwiaty do BoŜego Grobu i na ołtarz w ciągu 
roku, a przed kościołem okazja do złoŜenia jałmuŜny postnej. Bóg zapłać! 
 
Niedziela dzisiejsza rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulmina-
cyjnym jest Triduum Paschalne (Święte Trzy Dni).– od Mszy św, Wieczerzy Pańskiej 
do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. 
 

Sakrament pokuty 
Poniedziałek - g. 16:00 - 17:00 
Wtorek - wspólnotowy obrzęd pokuty g. 17:00 i 19:00 
Czwartek - g. 7:00 - 11:00 i 16:00 - 18:00 
Piątek - g. 8:00 - 9:00 i 15:00 - 16:00 
Sobota - g. 14:00 - 15:00 
 
W Wielki Czwartek odwiedziny chorych o godz. 7:30. 
W Wielki Czwartek prosimy tradycyjnie o „Dar Ołtarza” (słodycze, owoce, itp.). Prze-
znaczone zostaną jako część paczek dla chorych. Bóg zapłać  
 
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!) 

 
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar wstąpić Anna Meinel z Kolonowskiego i Ad-
rian Garbas ze Staniszcz Wielkich (zap. III) 

 
Apel „W hołdzie Janowi Pawłowi II” - przyjdz 31.03.10 (środa) godz. 21:00 boisko 
szkolne w Fosowskiem , przynieś znicz wdzięczności. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga do nieba 
 
Serdeczne podziękowania składamy panu Ryszardowi Ozimek za naprawę krzeseł, panu 
Janowi Wałaszek za rekonstrukcję wózka do nagłośnienia 

 
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Hildegardzie Mocny 
oraz p. Ernestowi Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego bło-
gosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowksiej: Marię Kruk, Beatę 
Skopek, BoŜenę Ossowską oraz Edytę Dworczak. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

13/2010 


