od 10.04. do 17.04. 2022 r.
Niedziela 10.04. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ Joannę Drzymała, rodziców Jerzego i Franciszkę, teściów Martę i Izydora
Drzymała, matkę Różę
2. Za + Karola Ziaja - zam. od sąsiadów
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie
w int. Elfrydy Fleger z ok. 85 r. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w całej rodzinie
2. Za + Władysławę - zam. od pewnej rodziny
15:00 Droga krzyżowa
17:00 Za ++ syna Jana Hajduk w r. śmierci, żonę Sylwię, ojca Bernarda, dziadków, Annę
i pokr.
Wielki Poniedziałek 11.04.
18:00 1. Za + syna Andrzeja Brolik w r. śmierci
2. Za + Helenę Morawiec - zam. od sąsiadów
Wielki Wtorek 12.04.
7:30 Różaniec za młode pokolenie
8:00 1. Za + Ewalda Klabisch - zam. od rodziny
2. …………………………..
Wielka Środa 13.04.
8:00 1. Za + Henryka Muc 1 r. śmierci, ++ z rodzin Muc, Wiciok, Bartodziej
2. Za + Ginter Koza miesiąc po śmierci
Wielki Czwartek 14.04.
7:30 Nabożeństwo Komunijne
18:00 1. Za żyjących i zmarłych kapłanów
2. Za + Teresę Chudy miesiąc po śmierci
Wielki Piątek 15.04.
18:00 Obrzędy

Wielka Sobota 16.04.
20:00 1. Do Bożej Op. za wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
pracowników, emerytów, rencistów, ich rodzin, o radość wieczną dla ++ pracowników
Packprofil i fabryki tektury
2. W int. pokoju dla Ukrainy, za wszystkich cierpiących
Niedziela Zmartwychwstania 17.04.
7:00 Różaniec
7:30 1. Za ++ rodziców Łucję i Huberta, siostrę Ewelinę, ojca Gerharda, dziadków, pokr .
2. Za ++ Gertrudę Garbas, Teresę Spałek, Ewalda Czupała - zam. od Róż Różańcowych
10:00 1. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM opiekę, zdrowie
dla Marcina Świerc z ok. urodzin
2. Za + Helenę Morawiec miesiąc po śmierci
15:00 Nieszpory

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
15 (1473) 10.04.–17.04.2022 r.

WIELKI TYDZIEŃ i WIELKANOC „każdy nauczył się tak osobno żyć, że nie mamy
wspólnych tematów”, to fragment sms-a, który otrzymałem. Smutne, ale prawdziwe. Ten
problem dotyka relacji w pracy, szkole, studiach, koleżeńskich ale niestety coraz częściej
rodzin i przyjaźni. Świat wirtualny plus pandemia plus wojna sprawiły, iż wielu ludzi buduje wokół siebie świadomie lub nieświadomie „kokon” … i dzieje się, jak się dzieje.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień, idą Święta. To czas, aby relacje doskonalić lub odbudować. Relacje z Bogiem i ludźmi. Przychodź do świątyni na bogatą Liturgię Triduum, przystąp do Sakramentu Pokuty. Nawiedzaj świątynię indywidualnie i rodzinnie. Zasiadaj do
stołu z rodziną, przyjaciółmi przy wyłączonym telewizorze, bez komórki. Przyjdź do ogrodów plebanii. Rozmawiaj, klaszcz w dłonie, uśmiechaj się, graj w gry. Jeśli ktoś nie spotyka się na żywej rozmowie przez dłuższy czas, to relacja więdnie, aż w końcu usycha.
CO SŁYCHAĆ na plebanii? przede wszystkim Wielki Tydzień oraz słychać dziejące się
cuda w przestrzeni pomocy. Piękne są wyjazdy na Apel z naszymi gośćmi z Ukrainy,
przyjemnością było przejście EDK w modlitewnym gronie osób. W domu parafialnym
zamieszkują p. Mirek oraz od niedawna p. Sylwek z pieskiem Sylwkiem. Panu Mirkowi
bardzo dziękujemy za ofiarne, każdego dnia, dyżury w naszym magazynie rzeczy. W salkach działa magazyn (jest duży ruch), w jadalni w soboty działa świetlica (są ukraińskie
dzieci, dorośli i nasi piękni wolontariusze). W poniedziałek jadę z transportem lekarstw
i środków opatrunkowych na granicę ...i słychać wiele więcej
MAGAZYN w salkach, czynny od poniedziałku do piątku: 10:00-11:00 i 17:00-18:00;
w sobotę 10:00-11:00. W tym czasie można po rzeczy przychodzić oraz przynosić dary.
Magazyn będzie czynny do Wielkiej Środy 13.04. Po świętach zostanie otwarty w środę
20.04. Do środy można po dary przychodzić natomiast do wtorku przynosić Idą Święta,
można podzielić się czymś, paczką, żywnością z naszymi gośćmi z Ukrainy. Nie będzie
dodatkowych zbiórek darów, które były w ubiegłych latach w Wielki Czwartek i w Wielką
Sobotę. Można przynieść dary do naszego magazynu (potrzebna żywność).
OFIARY Można ludzi poszkodowanych przez wojnę wspierać ofiarami pieniężnymi.
Można to uczynić na dwa sposoby: z przodu świątyni stoi skarbonka „Ukraina-Pomoc” lub
zrobić wpłatę na konto parafii Bank Spółdzielczy Zawadzkie/o Kolonowskie 28 8909 1016
2001 0006 5852 0001. Ofiary przekazujemy, na bieżąco, osobom z Ukrainy.
OGRODY PLEBANII w Pierwszy Dzień Świąt Wielkanocy 17.04. o godzinie 15:00,
w ogrodach parafii odbędzie się szukanie jajek wielkanocnych. Będzie jak zawsze i zupełnie inaczej. Zapraszamy wszystkich, również naszych gości z Ukrainy, dzieci i dorosłych.
Będzie szukanie jajek, gry, zabawy, nagrody, poczęstunek. Będzie wyciskany zajączkowy
świeży sok z pomarańczy, kurczakowy własnej roboty popcorn, oraz świąteczny HIT:
panie z Ukrainy przygotują specjalność ukraińską Pelmeni (coś na wzór pierogów). Sok
i popcorn można spożywać na miejscu, natomiast Pelmeni będą w woreczkach zamrożone:
można będzie zabrać do domów (w II święto obiad gotowy). Zysk z naszego Spotkania
w całości przeznaczony będzie dla osób z Ukrainy. Uwaga dla kobiet z Ukrainy: spotykamy się na przygotowanie Pelmeni we wtorek (12.04) na plebanii o godzinie 17:00.

− Sakrament pokuty wszystkich zapraszamy w Wielki Wtorek. Dla tych, którzy nie

mogą przyjść: poniedziałek 17:00 - 18:00; czwartek 17:00 - 18:00;
piątek 8:00 - 9:00; 17:00 - 18:00.
− Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 16:00.
− Ministranci mają swoje spotkanie w czwartek, piątek i sobotę o 10:00.
− Wszystkich odpowiedzialnych za piękno Liturgii zapraszamy do aktywnego
udziału i jej ubogacenia przez czytania, śpiew, służbę. Strażaków do warty przy
Bożym Grobie.
ŚWIETLICA na plebanii nie będzie czynna w soboty 16.04. i 23.04. Zapraszamy
w sobotę 30.04.
ADORACJA przy Bożym Grobie będzie po zakończeniu Obrzędów w Wielki Piątek
przez całą noc do godziny 14:00 w Wielką Sobotę. Z tyłu kościoła na stoliczku znajduje się kartka z godzinami Adoracji nocnej, prośba, aby osoby pragnące przyjść na
modlitwę w nocy wpisały się o której godzinie będą, aby nie było pustej świątyni.
PASCHALIKI w Wielką Sobotę zapłonie Paschał w świątyni (w dalszym ciągu
wymieniany z parafią w Hochdahl). Zapraszam i zachęcam, aby w każdym domu
przy rodzinnym stole zapłonął mały Paschalik. Jak zawsze jest to znak Zmartwychwstałego Pana, ale w tym roku, niech też będzie naszą pamięcią i łącznością z Ukrainą. Odmówmy w każdym domu, przy zapalonym Paschaliku modlitwę o pokój oraz
za wszystkich cierpiących. Paschaliki do nabycia w Niedzielę Palmową przed
i po każdej Mszach św. Oraz w zakrystii.
TRANSMISJA dlaczego nie działa? Gdyż po likwidacji wszelkich obostrzeń,
pozwoliłem sobie ją wyłączyć….ale jako, że otrzymałem bardzo dużo próśb o jej
włączenie (szczególnie z Niemiec, ale i zza oceanu) to ponownie została uruchomiona. Pamiętać jednak należy, że obowiązuje obecność na Mszach św. w świątyni.
Transmisja jest przeznaczona tylko dla osób chorych, starszych oraz tych (to często
w Niemczech) którzy w najbliższej okolicy nie mają okazji uczestniczyć w Nabożeństwach. Jest też dla tych, którzy uczestniczyli w Mszy św. w kościele, a z jakiegoś
powodu chcą być w Kolonowskiem na Mszy św.
AKOPANE wyjazd 45 osób w piątek o 5:30 z parkingu. W planie spacery, Msze św.
na Wiktorówkach i w kaplicy werbistów. W piątek wieczorem czuwanie modlitewne
oraz gry, rozmowy i zabawy. Wspólne śniadania w sobotę i niedzielę. W sobotę wieczorem Różaniec w kaplicy werbistów oraz zabawa taneczna (prawie do rana)
u werbistów. W niedzielę Msza św. i planowany wyjazd do domu ok. 16:00.
CMENTARZ jest parafialny - dla i od każdego. Prośba, aby każdy mieszkaniec czuł
się za to miejsce odpowiedzialny. Przypominamy o regulowaniu opłat: od każdego
nowo stawianego pomnika 15% wartości, za rezerwację miejsca na cmentarzu, na
okres 20 lat: od grobu pojedynczego 150 zł, od grobu podwójnego i głębinowego
200 zł. Opłaty należy uiszczać przed postawieniem pomnika oraz za rezerwację na
bieżąco u pani Brygidy Mrocheń (tel. 77 4611562). Bóg zapłać za składane cmentarne ofiary.
SPRZĄTANIE kościoła i salek, ta forma, która jest zdaje egzamin i nie będziemy jej
zmieniać. Jednak gdyby ktoś chciał wesprzeć mieszkające u nas panie z Ukrainy, to
one są chętne do sprzątania. Można poprosić o zastępstwo i któraś z pań zastąpi
i wykona tę pracę.

Dzisiaj Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św.
Przed Mszą o 10:00 gromadzimy się przy figurze MB Fatimskiej i procesyjnie idziemy do świątyni. O 15:00 Droga Krzyżowa na Regolowcu. Caritas parafii rozprowadza palmy, paschaliki i świeczki. Kolekta na cele parafii.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Wielki Wtorek Sakrament pokuty o godzinie 17:00 i 19:00 (będzie 7 kapłanów).
Rozpoczęcie krótkim nabożeństwem wspólnym, następnie spowiedź indywidulna
i zakończenie wspólne (prośba o pozostanie). W Wielką Środę Spowiedź w parafiach
w Zawadzkiem (św. Rodzina 9:00;16:00. NSPJ 10:30;15:00;19:00).
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Wielki Czwartek o godz. 7:30 Nabożeństwo Komunijne dla tych, którzy nie mogą
brać udziału w wieczornej Liturgii. Od 8:00 odwiedziny chorych w domach
z Komunią św. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Kolekta na cele charytatywne.
Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga Krzyżowa rodzinna, indywidualna w ciągu całego dnia. O godz. 6:15 Droga Krzyżowa prowadzona przez
kapłana. O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym Grobie po Obrzędach, przez całą noc do godziny 14:00 w Wielką Sobotę. Bezpośrednio po Liturgii
zapraszamy do wspólnego śpiewu Pieśni Pasyjnych. O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu i Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc
w Ziemi Świętej. Krzyż adorujemy przez dotknięcie.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Wielka Sobota Adoracja przy Bożym Grobie do godziny 14:00. O 11:00 Adoracja
dzieci. Święcenie pokarmów o 12:00 i 14:00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00
zakończona Procesją Rezurekcyjną. Kolekta na cele parafii.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Niedziela Zmartwychwstania Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o godzinie 15:00,
po szukanie jajek wielkanocnych, w ogrodach parafii. Kolekta na cele naszej parafii.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie Nieszporów.
Kolekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu-Bóg zapłać. W tym
tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Agnieszka Cieślar, Alina Kubilas,
Dorota Malcher, Maria Kruk, Beata Skopek.
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Do nabycia: Gość Niedzielny
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Zapowiedzi przedślubne: 3. Klaudia Czaja Makowczyce i Szymon Leja Kolonowskie
——–—–—–—–—–———–———————–———–——–—–———–——
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace.

