
 
 

KOLORY SZAT LITURGICZNYCH	

Jaka sutanela na dziś?  SPRAWDŹ w kalendarzu liturgicznym  

www.niezbednik.niedziela.pl/liturgia 

 

Kolor biały- zawsze symbolizował światło, czystość, niewinność, radość, 
świąteczny nastrój.  

Kolor czerwony- to znak krwi, walki, męczeństwa, a także ognistych 
języków, pod postacią których Duch Święty zstąpił na zebranych 
apostołów w Wieczerniku w dniu Zielonych Świąt.  

Kolor zielony- oznacza nadzieje, odrodzenie (wiosenna zieleń budzącej się 
przyrody), milości i sprawiedliwości.  

Kolor fioletowy- stosowano pierwotnie zamiast czarnego, który był 
znakiem żałoby i pokuty. Oprócz żałoby i pokuty, symbolizował skruchę, 
pokorę oraz godność.  

Biuletyn	
informacyjny	

LSO	Drezdenko		
LUTY	-	MARZEC	2017	

	
	

N	A	S	Z	E		S	P	O	T	K	A	N	I	A	
	

*	 Spotkania	dla	ministrantów	odbywają	 się	w	każdą	 sobotę										
o	godz.	11:00.	
	
*	 Kurs	 przygotowawczy	 dla	 kandydatów	 na	 lektorów																			
i	 ceremoniarzy	 rozpocznie	 się	 11	 marca	 o	 godz.	 10:00													
w	salkach	parafialnych.	
	
*	W	każdą	sobotę	po	zbiórkach	o	godz.	12:30	odbywają	się		
treningi	ministranckiej	drużyny	piłkarskiej.	
	
*	 W	 ostatnią	 sobotę	 miesiąca	 –	 po	 zbiórce	 wspólne	
świętowanie	urodzin	ministrantów.	
	
	

www.parafiadrezdenko.pl	
	
www.facebook.com/parafiadrezdenko	



W y d a r z e n i a  

	

W	 sobotę	 25	 lutego	 dzieci	 z	 parafii	 Przemienienia	 Pańskiego																							
w	Drezdenku	udały	się	na	wycieczkę	do	Torunia.		Pierwszym	punktem	
wyjazdu	 był	 zwiedzanie	 miasta	 oraz	 wizyta	 w	 Żywym	 Muzeum	
Piernika,	 gdzie	 uczestniczono	 w	 interaktywnym	 pokazie	 i	 nauce	
wypiekaniu	 oraz	 ozdabianiu	 pierników.	 Po	 zakończeniu	 kursu,	 każdy	
zabrał	ze	sobą	pamiątkowego	piernika.	Kolejnym	punktem	wizyty	była	
telewizja	 Trwam	 i	 Radio	 Maryja.	 Dzieci	 zwiedziły	 redakcje	 oraz	
poznały	pracę	dziennikarzy.	Zobaczyły	również	jak	powstają	programy	
telewizyjne	oraz	wiadomości	 i	prognoza	pogody.	Następnie	udano	się	
do	 przepięknego	 Sanktuarium	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 Gwiazdy	
Nowej	Ewangelizacji	i	św.	Jana	Pawła	II.	Ostatnim	punktem	była	wizyta	
w	ulubionej,	dziecięcej	restauracji. 

 
 



Spotkanie z rodzicami ministrantów 

* W niedzielę 26 lutego 2017 odbyło się spotkanie z rodzicami 
ministrantów, na którym ustalono plan działania na kolejne miesiące, oraz 
przedstawiono sprawozdanie z pierwszego półrocza. 

Strona www i fb 

* Zachęcamy do zapoznania się z  zasadami i regulaminem LSO                      
w Drezdenku, który znajduje się na stronie www.parafiadrezdenko.pl 
oraz fb. Wszystkie aktualne ogłoszenia są umieszczane na stronie 
parafialnej oraz fb i grupie ministranckiej na facebooku.  

Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu 

* Organizujemy wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej, 
największe plenerowe przedstawienie pasyjne w Europie, które odbędzie 
się 8 kwietnia, br. Koszt wyjazdu 40 zł.   

Ministranci płacą 50 % ceny czyli 20 zł, reszta współfinansowana jest                   
z funduszu ministranckiego. 
 

Pielgrzymka na Mazury i Litwę 

* W dniach od 22 do 25 czerwca organizowana jest pielgrzymka: Toruń – 
Gietrzwałd – Święta Lipka – Ełk – Smolany – Augustów – Studzieniczna – 
Wilno – Troki - Różanystok – Sokółka – Święta Woda. Szczegóły wyjazdu 
znajdują się na plakatach w kościele oraz stronie internetowej. Zapisy               
i wszelkich informacji udziela ks. Adam.  

Najlepsi ministranci za styczeń – czerwiec 2017 otrzymają 
dofinasowanie do wyjazdu w zależności od zajętego miejsca. 

 

 
 

Konkurs wielkanocny 

* Zachęcamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych do udziału                      
w konkursie na prace związane ze świętami wielkanocnymi: kartki, 
plakaty, stroiki, pisanki. Technika oraz wykonanie dowolna. Szczegóły na 
plakatach i w Internecie. 

Niedziela Palmowa 

*	Serdecznie	zachęcamy	do	udziału	w	konkursie	na	najpiękniejszą	oraz	
najwyższą	 palmę	 wielkanocną.	 Plamy	 przynosimy	 na	 niedziele	
palmową	 9	 kwietnia	 o	 godz.	 11:30.	 Rozstrzygnięcie	 na	 mszy																						
św.	dziecięcej.	

Droga	 krzyżowa	 –	 jest	 nabożeństwem	
wielkopostnym,	 polegającym	 na	
symbolicznym	 odtworzeniu	 drogi	 Jezusa	
Chrystusa.	W	naszej	parafii	droga	krzyżowa	
odprawia	 się	 w	 każdy	 piątek	 wielkiego	
postu:	
a) 16:35	–	dzieci		
b) 17:30	–	dorośli	
c) 19:00	–	młodzież	
	

Gorzkie Żale to popularne w Polsce 
nabożeństwo pasyjne, połączone z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i 
kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy 
odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie 
brzmienie. Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze 
dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub 
Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji 
(czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni 
są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). 

Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o godz. 17:00 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjście do kina 

Serdecznie	zapraszamy	na	
wspólnotowe	wyjście	do	kina		
na	bajkę	„	B	a	l	e	r	i	n	a	”	

Wtorek	14.03.2017	godz.	16:00	
Gdzie	?	Centrum	Promocji	Kultury	
Cena:	Normalna	cena	to	14	zł	/	16	zł.	
Ministranci	płacą	5	zł	-	resztę	
finansuje	fundusz	ministrancki	
Spotykamy	się	o	15:45	przed	

budynkiem	Centrum		
Promocji	Kultury.	

 

 

Wycieczka do „Chlebowego domu” 
Sobota 18.03.2017 Cena: 65 zł 
Zapraszamy do spędzenia cudownych, 
spokojnych chwil w gospodarstwie 
agroturystycznym Chlebowy Dom. 
Gościniec ten położony jest                          
w malowniczej miejscowości Marianowo, 
w samym sercu Pojezierza 
Zachodniopomorskiego. Zajęcia trwają          
4 godziny. W programie zajęć dzieci 
wykonują wyroby piekarniczo-

ciastkarskie z przygotowanych wcześniej ciast, a po wypieku uczestnicy 
zabierają wyroby ze sobą. 
8:00 – wyjazd spod plebani 
10:00 – rozpoczęcie warsztatów 
15:00 – powrót do Drezdenka 
	


