Porządek NaboŜeństw
od 25.03. do 01.04.2012 r.
Niedziela 25.03. V Wielkiego Postu
7:00 RóŜaniec
7:30 Für die Lebenden u. ++ aus der Rosenkranzfamilie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i wytrwałość w powołaniu dla siostry
Celestyny Mańczyk z ok. urodzin
17:00 Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym
18:00 ………………………………………….
Poniedziałek 26.03. Zwiastowanie Pańskie, ur.
8:00 Za + syna Marcina z ok. urodzin, ++ rodziców, teściów oraz ++ pokr.
18:00 1. W int. wspólnoty Marianek naszej parafii
2. Za + matkę ElŜbietę Dyllong w 18 r. śmierci, jej + męŜa Mikołaja, ++ brata Helmuta,
dziadków Kasprzyk, ks. Jana Kasprzyk, ojca Konrada Dyla, Franciszkę Kolder, Ewę i Walentego Dyla oraz ++ pokr.
Wtorek 27.03.
18:00 Za +męŜa i ojca Henryka Swoboda w r. śmierci
Środa 28.03.
17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ++ ciocię Marię, braci,
siostry, szwagrów, bratową oraz ++ z pokr. Szaton i Krupka
Czwartek 29.03.
18:00 Za ++ rodziców Jana i Martę, Wilhelma i Krystynę, braci Józefa i Franciszka oraz ++ pokr.
Piątek
17:30
18:00
19:00

30.03.
RóŜaniec za młode pokolenie
Za + Wilhelma Luczyk - od sąsiadów
Droga krzyŜowa ulicami miasta

Sobota 31.03.
8:00 Za ++ ojca Pawła Kandora w r. urodzin, matkę ElŜbietę, ++ rodziców Paulinę i Piotra
Drzyzga, rodziców chrzestnych Helenę Zientek i Ernesta Mikołajczak, dziadków oraz ++
z pokr.
17:30 NaboŜeństwo maryjne
18:00 Za + Ŝonę i matkę w r. śmierci, ++ rodziców z obu stron, braci i siostry oraz dalsze pokr.
Niedziela 01.04. Niedziela Palmowa
7:00 RóŜaniec
7:30 Für + Vater Franz Smieskol anlässlich des Geburtstages, + Mutter Rose, + Onkel, + Pfr.
Jerzy Obst, + Vater Jerzy Wałaszek u. alle ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za Ŝyjących i ++ parafian
15:00 Chrzest: Patrycja Magdalena Gołębicka oraz Robert Michał Buraczyński
16:00 Droga krzyŜowa na Regolowcu
18:00 Za + męŜa i ojca, 2 siostry, 3 szwagrów, 2 braci oraz ++ rodziców z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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NIEDZIELA CZARNA
Liturgia V Niedzieli Wielkiego Postu zbliŜa
nas znacząco do przeŜywania tajemnic 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.
Sentencja: św. Jan Maria Vianney: Dobry Bóg jest bardzo chętny do przebaczania nam, kiedy Go o to prosimy, jak gotowa jest matka wyciągać swoje dziecko z ognia.

W kwietniu następujące RóŜe RóŜańcowe przewodniczą modlitwie róŜańcowej:
01.04. - RóŜa 7 - p. Hildegarda Klabisch
08.04. - RóŜa 8 - p. Gizela Zajonc
09.04. - RóŜa 9 - p. Maria Kruk
15.04. - RóŜa 10 - p. Rosilda Pawlik
22.04. - RóŜa 11 - p. Krystyna Swoboda
29.04. - RóŜa 12 - p. Manfred Ullmann
Obchody Światowego Dnia MłodzieŜy odbędą się w sobotę 31.03. o godz. 15:30
w Katedrze w Opolu.

13/2012
Dziś V niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na budowę obiektów kurialnych
i konserwację zabytków. O 17:00 ostatnie Gorzkie Ŝale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8:00 i 18:00. Na
Mszy o 18:00 przyjęcie kandydatek i ślubowanie Marianek. Po Mszy św. w salce klasztoru
spotkanie wszystkich Marianek.
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Przed Mszą Droga krzyŜowa dla dzieci.
W środę o godz. 19:00 zapraszam na spotkanie PRD.
Lektorów i Psalmistów, pełniących tę posługę w naszej parafii, zapraszam na spotkanie na
plebanię w czwartek o 18:45. Zachęcam teŜ nowe osoby, chcące pełnić posługę lektora do odwaŜnej decyzji i przyjścia na spotkanie lub zgłoszenia się u ks. Piotra.

Na remont dachu klasztoru w ubiegłą niedzielę złoŜono ofiarę w wysokości 6.710 zł. Bóg
zapłać w imieniu sióstr, PRD i swoim, Ŝe w tym trudnym dla wielu rodzin i osób czasie,
złoŜono od serca wielki dar. Wszystkich ofiarodawców polecamy Bogu w modlitwach w
kościele i w kaplicy sióstr. Bóg zapłać równieŜ za wszystkie ofiary składane na konto bankowe.
Konto: nr BS Kolonowskie 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001 - remont dachu.

W sobotę o 16:00 na plebani nauka przedchrzcielna.

Tradycyjnie partnerska parafia św. Franciszka z Hochdahl, ofiarowała naszej parafii Paschał. Dziękujemy i pozdrawiamy ks. proboszcza Christopha Biskupek, współpracowników i
wszystkich parafian. śyczymy Błogosławionego czasu Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania!

Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Kolekta przeznaczona jest na bieŜące cele i płatności
naszej parafii. Na kaŜdej Mszy św. poświęcenie palm. Przed Mszą o godz. 10:00 procesja, gromadzimy się przed figurą MB Fatimskiej. O godz. 16:00 na naboŜeństwo Drogi krzyŜowej na
Regolowcu - zaprasza Rodzina Kolpinga.

KrzyŜ
Był człowiekiem biednym i prostym. Wieczorem po dniu cięŜkiej pracy, wracał do domu
zmęczony i w złym humorze. Patrzył z zazdrością na ludzi, jadących samochodami i na
siedzących przy stolikach w kawiarniach. Ci to mają dobrze - zrzędził, stojąc w tramwaju w
okropnym tłoku. Nie wiedzą, co to znaczy zamartwiać się... Mają tylko róŜe i kwiaty. Gdyby musieli nieść mój krzyŜ!
Bóg z wielką cierpliwością wysłuchiwał narzekań męŜczyzny. Pewnego dnia czekał na
niego u drzwi domu. Ach to Ty, BoŜe - powiedział człowiek, gdy Go zobaczył. Nie staraj
się mnie udobruchać. Wiesz dobrze, jak cięŜki krzyŜ złoŜyłeś na moje ramiona. Człowiek
był jeszcze bardziej zagniewany niŜ zazwyczaj. Bóg uśmiechnął się do niego dobrotliwie.
Chodź ze Mną. UmoŜliwię ci dokonanie innego wyboru - powiedział. Człowiek znalazł się
nagle w ogromnej lazurowej grocie. Pełno było w niej krzyŜy: małych, duŜych, wysadzanych drogimi kamieniami, gładkich, pokrzywionych. To są ludzkie krzyŜe - powiedział
Bóg. Wybierz sobie jaki chcesz. Człowiek rzucił swój własny krzyŜ w kąt i zacierając ręce
zaczął wybierać. Spróbował wziąć krzyŜ leciutki, był on jednak długi i niewygodny. ZałoŜył sobie na szyję krzyŜ księdza, ale był on niewiarygodnie cięŜki z powodu odpowiedzialności i poświęcenia oraz wiecznego niezadowolenia i narzekania ludzi na księŜy Inny, gładki i pozornie ładny, gdy tylko znalazł się na ramionach męŜczyzny, zaczął go kłuć, jakby
pełen był gwoździ. Złapał jakiś błyszczący srebrny krzyŜ, ale poczuł, Ŝe ogarnia go straszne
osamotnienie i opuszczenie. OdłoŜył go więc natychmiast. Próbował wiele razy, ale kaŜdy
krzyŜ stwarzał jakąś niedogodność. Wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyŜ, trochę
juŜ zniszczony uŜywaniem. Nie był ani zbyt cięŜki ani zbyt niewygodny. Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego. Człowiek wziął go na ramiona z tryumfalną miną. Wezmę ten! zawołał i wyszedł z groty.
Bóg spojrzał na niego z czułością. W tym momencie człowiek zdał sobie sprawę, Ŝe wziął
właśnie swój stary krzyŜ ten, który wyrzucił, wchodząc do groty.

Msze św. wieczorne w tygodniu będą o godz. 18:00.

W piątek o 19:00 Droga KrzyŜowa ulicami miasta. Zapraszam wszystkich!

Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest płyta muzyka na Wielki Tydzień), Mały Gość
Niedzielny (dodatkiem jest płyta Testy na egzamin gimnazjalny) i Dobre Nowiny (tematem są
objawienia fatimskie).
W Niedzielę Palmową parafialny Caritas organizuje tradycyjny kiermasz, na którym będzie
moŜna zaopatrzyć się w palmy, dekoracje wielkanocne, dekoracyjne świeczki wielkanocne,
świąteczne słodycze oraz małe paschaliki (które będzie moŜna przynieść na poświęcenie pokarmów, następnie na obrzędy Wielkiej Soboty, paschał niech zapłonie przy wielkanocnym stole,
a następnie moŜe być zaniesiony na grób bliskiej osoby zmarłej). Ofiary z kiermaszu przeznaczone są na działalność parafialnego Caritas.
Bóg zapłać: za złoŜone ofiary i wykonane prace. Paniom za wiosenne porządki wokół kościoła,
panom za wszystkie prace elektryczne wykonane w ubiegłym tygodniu.
Zakończył się sezon grzewczy. Bóg zapłać za sumienne palenie w piecach przez cały okres zimy.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Erykowi Stryczek, 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. Haraszowskie: Helenę Mańka, Renatę Bobek,
Zofię Fleger i Gabrielę Maniera. Bóg zapłać!
Zapraszam na ostatnie naboŜeństwa Pasyjne oraz Ŝyczę wytrwałości
w postanowieniach wielkopostnych!

