Porządek NaboŜeństw
od 17.04. do 24.04.2011 r.

Niedziela 17.04. Palmowa
7:30 Für + ElŜbieta Bednarek anlässlich des Geburtstages (von Nachbarn)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00 1. Za Ŝyjących i ++ Parafian
2. O bł. BoŜe w pewnej intencji
15:00 NaboŜeństwo w Drogi KrzyŜowej
18:00 Za + męŜa i ojca Ryszarda Koprek w 2 r. śm.
Wielki Poniedziałek 18.04.
6:45 .........................................................................
Wielki Wtorek 19.04.
6:45 .........................................................................
17:00 NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią św.
19:00 NaboŜeństwo pokutne z indywidualną spowiedzią św.
Wielka Środa 20.04.
6:45 Za ++ rodziców, teściów, 2 siostry, 4 braci oraz ++ z pokr.
Święte Triduum Paschalne
Wielki Czwartek 21.04.
8:00 NaboŜeństwo komunijne
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Adoracja przy ciemnicy do godz, 22:00

Wielki Piątek 22.04.
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Adoracja dla młodzieŜy o godz. 22:00

Wielka Sobota 23.04.
7:00 Adoracja przy BoŜym Grobie
11:00 Adoracja dzieci
13:00 Święcenie pokarmów
15:00 Święcenie pokarmów
20:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla pracowników,
emerytów, rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil
i Fabryki Tektury
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 24.04.
7:30 Zur Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden u. Bitte um Gottes
Schutz, Gesundheit für Tochter anlässlich des I. Geburtstages
10:00 1. Za Ŝyjących i ++ Parafian
2. Przez wst. MBN Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i
bł. BoŜe dla pp. Teresy i Henryka z ok. 25 r. ślubu
15:00 NaboŜeństwo nieszporów wielkanocnych z udzieleniem s. chrztu św.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

16(908) 17.04.2011 – 24.04.2011

Wielki Tydzień
Z palmami w ręku rozpoczynamy
Wielki Tydzień. Sama jego nazwa sugeruje,
Ŝe dokonały 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. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak
skomponowane, aby wiernym ułatwić wizualne niemal odtworzenie zdarzeń, które miały miejsce od Niedzieli Palmowej aŜ do
Wielkanocnej Niedzieli, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, a takŜe doprowadzić do pojednania w sakramencie pokuty
i odnowić gorliwość w wierze. KaŜdy więc powinien dołoŜyć wszelkich
starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny
udział i w ten sposób odpowiedzieć na Miłość, która poprowadziła Chrystusa na krzyŜ.
Niech więc doniosłości tajemnic Wielkiego Tygodnia 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 Chrystusem, cieszyć się z jego Zmartwychwstania, 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 zapraszam
do udziału w Liturgii Świętego Triduum Ŝycząc jednocześnie, by zaowocowała ona wielkanocną radością w Waszych rodzinach i całej naszej Parafii.
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Kawałek drewna
Lekcja religii. Michał ma pewne pytanie, które najwyraźniej bardzo go zajmuje: „Dlaczego
kaŜda chrześcijańska rodzina ma krzyŜ w swoim mieszkaniu?” - pyta. „Lepiej byłoby wieszać
na ścianie znak zmartwychwstania” - mówi ktoś inny. Wtedy siadam obok moich chłopców
i opowiadam i pewną historię.
Dziadek poszedł z Pawłem na spacer. Było mroźne, zimowe popołudnie. Paweł cieszył się na
widok śniegu i lodu, podskakiwał, tupał i ślizgał się. Dziadek szedł za nim z uśmiechem, ale
powoli, poniewaŜ szybko się męczył. Jego serce było chore, juŜ bardzo chore. Paweł chciał
pójść nad staw, który był teraz zamarznięty.
„MoŜna na nim wspaniałe jeździć na łyŜwach” - zawołał Paweł - „chcę przynajmniej wypróbować, jak się na ślizga na tym lodzie!” Dziadek ostrzegał go. Stał juŜ bardzo blisko brzegu,
gdy chłopiec postawił obie nogi na lodzie. „Wracaj Pawełku...”
Wołanie staruszka przyszło za późno. Paweł wrzasnął ze strachu, lód się pod nim załamał
- a on wpadł do zimnej wody i usiłował trzymać się brzegu kry. Dziadek, drŜąc na całym
ciele, wystawił w kierunku swojego wnuczka laskę. Paweł chwycił ją i pociągnął ze wszystkich sił. A dziadek ze wszystkich sił próbował utrzymać się na nogach i nie wypuścić laski
z zaciśniętych pięści. Udało się.
Dziadek ukrył wnuka w ramionach, aby go choć trochę ogrzać. Tak szybko jak tylko potrafili,
wrócili do domu. Chłopcu pomogła gorąca kąpiel i łóŜko, ale dla dziadka było to zbyt męczące i zbyt denerwujące. Gwałtowna zawał serca odebrał mu Ŝycie. Smutek jego bliskich był
ogromny.
Wkrótce rodzina chciała wszystko to, co naleŜało do dziadka, oddać, sprzątnąć, wynieść
z domu. Paweł przyglądał się z nieruchomą twarzą. „Nie! - zawołał nagle - nie wyrzucajcie
tej laski, ona naleŜy do mnie! To dzięki niej dziadek uratował mi Ŝycie, a przy tym stracił
swoje! Jak długo będę Ŝyć, chcę mieć tę laskę przy sobie jako znak jego miłości do mnie!”
Nie musiałem mówić juŜ dalej. Moi chłopcy zrozumieli. Michał powiedział: „Teraz juŜ
wiem, co moŜe oznaczać dla człowieka kawałek drewna... Wiem, czym dla chrześcijan jest
znak krzyŜa”.
KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego Ojcu?
Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości odkupieńczej Ojca oŜywia całe Ŝycie Jezusa. Jego
posłaniem jest „słuŜyć i dać swoje Ŝycie na okup za wielu” (Mk 10,45), aby w ten sposób całą
ludzkość pojednać z Bogiem. Jego cierpienie i śmierć ukazują, lak człowieczeństwo Jezusa
stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej miłości, która pragnie zbawienia
ludzi.
Jak wyraziło się podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarowanie Jezusa?
Podczas Ostatniej Wieczerzy, spoŜywanej z Apostołami, w przeddzień swej męki, Jezus
uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego Ŝycia: „To jest Ciało moje, które za was będzie
wydane” (Łk 22,19), „To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która będzie
„pamiątką” (1 Kor 11,25) Jego ofiary, a swoich Apostołów jako kapłanów Nowego Przymierza.
Jakie są skutki ofiary Chrystusa na krzyŜu?
Jezus dobrowolnie ofiarował swe Ŝycie w ekspiacyjnej ofierze, to jest przez swoje pełne posłuszeństwo aŜ do śmierci zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aŜ do końca
(por. J 13,1) Syna BoŜego dokonuje pojednania z Bogiem całej ludzkości. Ofiara paschalna
Chrystusa wypełnia odkupienie ludzi w sposób jedyny, doskonały i ostateczny, przywraca
komunię z Bogiem.

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Palmową.
Rodzina Kolpinga zaprasza na nab. Drogi KrzyŜowej na Regolowcu o godz. 15:00.
W czasie Wielkiego Tygodnia gościmy w naszej Wspólnocie Parafialnej o. Antonio Erragudi, SVD.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem jest obchód
Triduum Paschalnego (Święte Trzy Dni) - od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania.
Sakrament pokuty
Poniedziałek - g. 16:00-18:00
Wtorek - wspólnotowy obrzęd pokuty ze spowiedzią indywidualną g. 17:00 i g. 19:00
Czwartek - g. 7:00-11:00 i g. 15:00-16:00
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 o „Dar Ołtarza” (słodycze, owoce, itp.) przeznaczone dla
osób chorych w naszej Parafii. Bóg zapłać!
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 13:00 i 15:00 (dzielimy się z dziećmi
z DPS w Zameczku Kątach. Bóg zapłać!)
Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz.
15:00. Obecność obowiązkowa!
Serdeczne podziękowania składamy Panom: Janowi Romańczuk, Józefowi Chromiec,
Kazimierzowi Hajduk, Andrzejowi Lewandowskiemu, Łukaszowi Kulik, Ewaldowi Czupała, Henrykowi Matusek, Gintrowi Lipp, Rudolfowi Krupka, Mieczysławowi śyła, Henrykowi Drzyzga oraz Mateuszowi Czupała i Danielowi Ziaja za rąbanie i układanie drewna; Andrzejowi Cieśla za wyczyszczenie kloszów; Paniom za pomalowanie kaplicy pogrzebowej i odnowienie figury Zmartwychwstałego. Bóg zapłać!
Do stanu małŜeńskiego mają zamiar przystąpić: Agnieszka Nowicka z Kolonowskiego i Damian Czok ze Staniszcz Wielkich (zap. II)
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico i Weite Welt
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Ernestowi Ochman,
p. Adelajdzie Karkowskiej, p. Władysławowi śołnierczyk i p. Erykowi Kluba
składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kraszewskiego: Urszulę Grabowską,
Alicję Lebok, Matyldę Sznura, Mariolę Thomann, ElŜbietę Cieśla i Ewę Kurzeja. Bóg
zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

