Porządek Nabożeństw
od 01.04. do 08.04.2012 r.

Niedziela 01.04. Niedziela Palmowa
7:00 Różaniec
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 Do Bożej Op. przez wst. NMP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł.
i zdrowie dla Grzegorza z ok. 40 r. urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
15:00 Chrzest: Patrycja Magdalena Gołębicka oraz Robert Michał Buraczyński
16:00 Droga krzyżowa na Regolowcu
18:00 Za + męża i ojca, ++ 2 siostry, 3 szwagrów, 2 braci oraz ++ rodziców z obu
stron
Poniedziałek 02.04.
18:00 Za + matkę Marię Czupała w r. urodzin, ++ zaginionego ojca Karola, brata
Pawła, rodziców Marię i Teodora Czok, ++ ich rodziców, rodzeństwo, Elżbietę
Pawła Leja oraz ++ z pokr.
Wtorek 03.04.
7:00 …………………………………………….
Środa 04.04.
18:00 Za +matkę Irenę Spałek w r. śmierci
Wielki Czwartek 05.04.
8:00 Nabożeństwo komunijne
18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek 06.04.
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 07.04.
20:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla pracowników,
emerytów, rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil
i Fabryki Tektury
Niedziela Zmartwychwstania 08.04.
7:30 ……………………………………...
10:00 1. Za żyjących i ++ parafian
2. Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie dla małżonków z ok. urodzin
15:00 Nieszpory wielkanocne

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Wielki Tydzień
W dzisiejszym dniu Kościół celebruje
triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jezus
wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową
wiedział, że w najbliższych dniach czeka Go w tym
mieście śmierć. Podjął decyzję oddania swego
życia za nas. Ukazał tym samym tę niepojętą moc,
jaka jest w sercu człowieka - moc miłości. W dniu
dzisiejszym czas Wielkiego Postu wchodzi w swój
kulminacyjny moment.
Z palmami w ręku rozpoczynamy Wielki Tydzień będący pamiątką męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy z nas powinien dołożyć
wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich
czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia odpowiadać na Miłość, która poprowadziła Chrystusa na krzyż.
Niech doniosłości tych tajemnic nie przesłonią nam świąteczne zakupy,
porządki i przygotowania. To ważne, 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 Wielkiego Piątku, tym większa radość wielkanocnego
poranka.
Zachęcam Was, Drodzy Parafianie, do takiej refleksji i zapraszam do udziału
w Liturgii Świętego Triduum, życząc jednocześnie, by zaowocowała ona
wielkanocną radością w Waszych rodzinach i całej naszej parafii.
W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. Palmy w Polsce zastępują
często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże
i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.
Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed
gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Palmy poświęcone w Niedzielę
Palmową zostają przechowane przez cały rok, aby w następnym roku mogły
zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową.
Sentencja: św. Albert: Więcej zysku przynosi przebaczanie tym, którzy
wyrządzili nam jakąś szkodę na dobru czy reputacji, niż gdybyśmy mieli
przepłynąć morze i paść przed świętym grobem Chrystusa.

NIEDZIELA PALMOWA
Parafialny Caritas organizuje tradycyjny kiermasz, na którym można zaopatrzyć się
w palmy, dekoracje wielkanocne, dekoracyjne świeczki wielkanocne, świąteczne
słodycze oraz małe paschaliki (które będzie można przynieść na poświęcenie pokarmów,
następnie na obrzędy Wielkiej Soboty, paschał niech zapłonie przy wielkanocnym stole,
a następnie może być zaniesiony na grób bliskiej osoby zmarłej). Ofiary z kiermaszu
przeznaczone są na działalność parafialnego Caritas.
WIELKI CZWARTEK
Dzień ustanowienia eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Podczas rannej Mszy
w katedrze, kapłani gromadzą się na Mszy razem z biskupem. Następuje poświęcenie
olejów. Wieczorem sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Po mszy następuje
przeniesienie Najświętszego sakramentu do „ciemnicy”, która symbolizuje Ogrojec
i więzienie.
WIELKI PIĄTEK
Dzień męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Odprawiane są ostatnie nabożeństwa Drogi
Krzyżowej. Wieczorem wierni gromadzą się na obrzędach. Składają się one z pokłonu
kapłanów przed ołtarzem, liturgii słowa i rozszerzonej modlitwy powszechnej. Jest
adoracja krzyża i komunia św. Na koniec procesja udaje się do Bożego Grobu. Jest to dzień,
w którym nie sprawuje się mszy św. obowiązuje post ścisły, abstynencja, warto
w domach nie włączać radia i telewizji.
WIELKA SOBOTA
W kościele przy Bożym Grobie trwa modlitewna adoracja. W domach przygotowuje się
pokarmy do poświęcenia. Wieczorem jest Liturgia Wigilii Paschalnej. Składa się z pięciu
części: Liturgii światła. Czytań biblijnych. Liturgii chrzcielnej. Mszy Paschalnej.
Rezurekcji.
WIELKANOC
Obchodzi się te Święta zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca. Zmartwychwstanie jest największym cudem. Tu jest sens naszej wiary i Kościoła.
Do całości obchodu Świąt Wielkanocnych należą już, święte dni Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek z słowami Jezusa “Bierzcie i jedzcie”, “ Bierzcie i pijcie”, które to
słowa, ustanawiają Eucharystię. Eucharystii nie ma bez kapłaństwa, dlatego też w tym
samym dniu Mistrz ustanawia sakrament kapłaństwa. I jest to w kalendarzu - “Dzień
kapłana”. Wielki Piątek, jedyny dzień w roku w którym na całym świecie,
w żadnym kościele i tym małym i tym wielkim, nie sprawuje się Mszy św. W tym dniu
kościoły jakieś milczące, gdyż dzwony nie dzwonią. Ale każdy z nas, z nabożną czcią
podchodzi do krzyża i Go całuje. Każdy mówi ”Któryś za Mnie cierpiał rany...”, „ Jezu
przebacz Mi”. Wielka Sobota z wieczorną, najdłuższą, ale i chyba z najpiękniejszą Liturgią.
W ciągu dnia zaś, któż z Nas nie rozczula się widząc idące tłumy dzieci i starszych
z koszyczkiem pełnym łakoci i zapachów. Ten koszyczek idąc do kościoła jest “pogański”,
a idąc z kościoła jest “chrześcijański”, bo poświęcony. Zwyczaj ten ma
przypomnieć, że spożywając posiłek, każdego dnia, możemy do niego zasiąść jak
poganie, albo jak chrześcijanie. Dzień kończy się Rezurekcją. Chyba w żadnym dniu
w roku dzwony nie biją tak radośnie. Serce dzwonów chce się wyrwać, a serce człowieka
podobnie – bo Chrystus Zmartwychwstał.
Wszystkim owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia - życzę!
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Niedziela Palmowa. Kolekta przeznaczona jest na bieżące cele i płatności naszej parafii. Na każdej Mszy św.
poświęcenie palm. Przed Mszą o godz. 10:00 procesja, gromadzimy się przed figurą MB Fatimskiej. O godz.
16:00 nabożeństwo Drogi krzyżowej na Regolowcu - zaprasza Rodzina Kolpinga

Wielki Czwartek:
O godz. 8:00 Nabożeństwo komunijne, dla tych osób, które nie mogą brać udziału w wieczornej Liturgii.
Odwiedziny chorych w domach: 1 ksiądz od godz. 8:30 ulice Opolska, Haraszowska, Pluderska. 2 ksiądz od
godz. 8:00 pozostałe ulice. O 18:00 Msza wieczerzy Pańskiej. Adoracja przy ciemnicy do godz. 22:00. Na Mszę
Wieczerzy prosimy o „Dar ołtarza” (słodycze, owoce itp.) przeznaczone dla osób chorych w naszej parafii.
Prośba o przyniesienie skarbonek Caritas diecezji (ofiary z nich przeznaczone na działalność hospicjum
w Siołkowicach.) Ofiara ołtarza przeznaczona na działalność Caritas parafii. Na Mszy Wieczerzy poświęcenie
i wręczenie książeczek kandydatom do I Komunii św. Komunia św. Na Mszy Wieczerzy komunia udzielana
będzie pod dwoma postaciami.
Wielki Piątek:
Obowiązuje post ścisły. Tradycyjnie, zachęcam do odprawienia w ciągu dnia rodzinnie lub indywidualnie
nabożeństwa Drogi krzyżowej. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Po Liturgii Adoracja przy Bożym Grobie do
godz. 23:00. O godz. 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu przeznaczone są na utrzymanie
miejsc w Ziemi świętej.
Wielka Sobota:
Od godz. 7:00 do 16:00 Adoracja przy Bożym Grobie. O godz. 11:00 Adoracja dzieci. Święcenie pokarmów
o godz. 13:00 i 15:00 (dzielimy się z dziećmi w DPS w Zameczku). Kandydatów do Bierzmowania po święceniu pokarmów o 13:00 prosimy o zaniesienie paczek do domów naszych chorych. Liturgia Wielkiej Soboty
o godz. 20:00, zakończona Procesją rezurekcyjną.
Niedziela Zmartwychwstania:
Msze św. o godz. 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Po Mszy o 10:00 zapraszam dzieci (od miesiąca do lat 10) do
szukania jajek wielkanocnych w ogrodzie parafialnym. Kolekta przeznaczona na cele naszej parafii.
Sakrament pokuty:
Poniedziałek - 16:00 - 18:00 dzieci szkoły podstawowej oraz klasy 1 i 2 gimnazjum
Wtorek
- wspólnotowy obrzęd pokuty ze spowiedzią indywidualną 17:00 i 19:00
Czwartek
- 15:00 - 17:00
Piątek
- 8:00 - 10:00 i 15:00 - 16:00
Sobota
- 14:00 - 15:00
W okresie Triduum i Świąt pomocą duszpasterską będzie Nam służył o. Adam Kuchta - werbista.
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, dobre nowiny, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt
Bóg zapłać: za złożone ofiary i wykonane prace. Za rozpoczęcie prac przygotowujących święta, za prace
porządkowe. Zespołowi Caritas za przygotowanie kiermaszu, wszystkim którzy zakupem wspierają dzieło
Caritas Siostry dziękują za wykonanie płotka w ogrodzie.
Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 14:30. Ministranci mają swoje spotkania w piątek
i sobotę o godz. 10:00. Kandydatów do I komunii proszę na krótką próbę w czwartek o 14:00.
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zaprasza mieszkańców gminy na wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich
Górach 20.04.2012 r. Koszt 20 zł. Zapisy u p. Anny Bogdoł tel. 774611140 wew.22
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Annie Konieczna oraz p. Lidii Neuman-Patyna
składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Marię Kampa, Marlenę Michalski,
Irenę Kampa i Dominikę Steinert. Bóg zapłać!

