Porządek NaboŜeństw
od 25.10 do 01.11.2009 r.
Niedziela 25.10. XXX zwykła - kiermasz
7:30
………………………………. (Deutsch)
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
1. Za wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła
2. Za + matkę Martę w r. śm., ojca Antoniego, teściów Klarę i Pawła, męŜa Gotfrieda,
jego brata Józefa, siostrę Małgorzatę oraz dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o zbawienie wieczne
17:00
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Łukasza Przewoźnik oraz o bł. BoŜe w rodzinie
Poniedziałek 26.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do MB RóŜańcowej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze i bł. BoŜe w rodzinie
córki
Wtorek 27.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą dla syna Rafała z ok. 18 r. ur.
Środa 28.10. śś. Szymona i Judy Tadeusza, Ap. św.
17:00
Do Op. BoŜej z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie w
rodzinie pp. Urszuli i Henryka Wałaszek (Msza św. szkolna)
17:45
NaboŜeństwo róŜańcowe
Czwartek 29.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Do Op. BoŜej przez wst. MB RóŜańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą i zdrowie z ok. ur.
Piątek 30.10.
17:15
NaboŜeństwo róŜańcowe
18:00
Za + ciotkę Marię Ziaja w r. śm., ojca Jana Wojsa w 30 r. śm., matkę Gertrudę, teściów Lebioda, Annę Wiora oraz ++ z pokr. Wojsa, Lebioda i Ziaja (Msza. św. młodzieŜowa)
Sobota 31.10.
8:00
Za + męŜa i ojca Alfreda Walaszek, ++ rodziców oraz ++ z pokr.
17:15
18:00

NaboŜeństwo róŜańcowe
Do MBN Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜą z ok. ur.
córki oraz o zdrowie i bł. dla całej rodziny

Niedziela 01.11. Wszystkich Świętych, ur.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Bogusław Kruk zum 4. Todestag, seine ++ Eltern, Bruder
Georg, seine Ehefrau Renate, + Vater Franz Smieskol, + Onkel Pfr. Georg Obst, Tante
Maria Schlenker, ++ Großeltern u. Verwandte
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Za Ŝyjących i ++ parafian
14:00
Nieszpory za ++ z procesją na cmentarz
18:00
……………………………………………………..

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
43(833) 25.10.2009 – 01.11.2009

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Dzisiaj, w uroczystość poświęcenia naszego kościoła, uświadamiamy sobie na nowo, Ŝe człowiek potrzebuje takiego miejsca,
w którym czas i wieczność stykają się ze sobą, w którym ma moŜność przekroczenia granic swej ograniczoności i sięgania nieba. Kościół parafialny, z którym związane jest nasze Ŝycie religijne, nieraz
od najmłodszych lat, jest właśnie takim miejscem.
Chcemy dziękować dziś Bogu za tych ludzi, którzy przed
wielu laty budowali naszą świątynię i za tych, którzy dzisiaj otaczają troską to miejsce, dając świadectwo wierze w BoŜą w nim obecność.
Rocznica poświęcenia Kościoła skłania jednak nie tylko do zatrzymania się nad tajemnicą miejsca i budowli, ale równieŜ, a moŜe
przede wszystkim nad tajemnicą Kościoła jako wspólnoty. Świątynia materialna nie jest celem samym w sobie. Bo tu w tym miejscu
ma się dokonywać ciągła budowa i poświęcanie innej świątyni –
świątyni naszego serca, o której czytamy w liście św. Piotra: „Wy
bowiem niby Ŝywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia (...) Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali dzieła potęgi Boga”. A poniewaŜ w ziemskim wymiarze Kościół był, jest i pozostanie wspólnotą hierarchicznie zorganizowaną, dlatego kaŜdy chrześcijanin, stosownie do swego powołania i stanu, wypełnia w nim określone zadania. Dlatego trzeba
nam dziś równieŜ zapytać, czy jesteśmy Ŝywymi kamieniami tej budowli? Czy robimy wszystko, aby oŜywiać tę wspólnotę wiarą, zaangaŜowaniem i pełną miłości odpowiedzialnością?

Ad majorem Dei gloriam!
Zu Ehren des Unbefleckten Herzens Marias, der Mutter unseres Herrn Jesus Christus
Ku czci Niepokalanego Serca Maryi, matki naszego Pana Jezusa Chrystusa
Drodzy Parafianie,
ten jeden cel przyświecał budowniczym naszej wspaniałej świątyni. Zrealizowali go w
cięŜkich, powojennych czasach, kosztem wręcz heroicznego wysiłku. Ten sam cel mieliśmy przed oczami przystępując do prac przy zmianie pokrycia dachu naszego kościoła. Zanim przystąpię do właściwego rozliczenia chciałbym gorąco podziękować za modlitwy zanoszone, przez wstawiennictwo Maryi, aby prace przebiegły pomyślnie. Dla
wierzącego modlitwa jest przygotowaniem i rozpoczęciem kaŜdego przedsięwzięcia, a
co dopiero jeŜeli tym przedsięwzięciem jest remont Domu BoŜego. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, tak z terenu parafii, jak i spoza, dzięki którym moŜliwe
było wykonanie tej pracy. Niezwykle gorąco chciałbym podziękować p. Rajmundowi
Adamietz i jego firmie za wykonanie tego zadania i to w cenie kosztów.
Rozliczenie
Wpływy:
Deklaracje i sponsorzy:

Kolety
Kalendarze
SprzedaŜ złomu
Z Funduszu Ochrony Środowiska
Ze sprzedaŜy ziemi

118.192,00 zł (za rok 2007)
110.553,72 zł (za rok 2008)
162.010,20 zł (za rok 2009)
33.818,00 zł i 316 €
1.253,00 zł
6.175,00 zł
20.000,00 zł
30.000,00 zł
—————–——–————
Suma: 482.001,92 zł i 316 €

Wydatki:
Firma PREFA (materiały)
Okna
Firma Adamietz (praca, materiały,
piorunochron i rusztowanie)
Firma AGRAF (azbest)
WieŜa (p. Pawlik)
Podjazd
Bramy do garaŜu
Malowanie kaplicy przedpogrzebowej
Zakup materiału na dalsze remonty dachów

164.360,00 zł
13.478,00 zł

155.000,00 zł
39.564,00 zł
9.400,00 zł
12.075,00 zł
7.397,00 zł
2.161,00 zł
63.054,00 zł
—————–——–————
Suma: 466.489,00 zł
Do rozliczenia pozostaje rozeta i wymiana instalacji elektrycznej. Na koncie pozostało
15.512,92 zł. i 316 €.
Bóg zapłać! Ad majorem gloriam Dei!
ks. Joachim Pohl, proboszcz
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Dzisiaj obchodzimy XXX niedzielę zwykłą - kiermasz. Kaznodzieją kiermaszowym jest ks. Waldemar Musioł.
Zapraszam na naboŜeństwo róŜańcowe w int. wszystkich budowniczych
i ofiarodawców naszego kościoła o godz. 17:00.
Kolekta ubiegłej niedzieli przeznaczona jest na misje wyniosła 1713,45 zł
i 3,60 €. Bóg zapłać!
Zachęca się do udziału w ostatnich juŜ w tym roku naboŜeństwach róŜańcowych!
Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
piątek 16:00 - 18:00 dzieci
sobotę 8:00 - 12:00 oraz od 14:00 do 18:00.
Duszpasterską pomocą w konfesjonale oraz kaznodzieją będzie ks. dr Antoni Kaltbach, wykładowca WSD i UO.
W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. NaboŜeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz o godz. 14:00. W czasie
naboŜeństwa poświęcenie lampek i zniczy cmentarnych.
W następną niedzielę będą rozprowadzane kalendarze parafialne.
Serdeczne podziękowania składamy pani Annie Obst za trzyletnie prowadzenie stanu wpłat na remont dachu kościoła; panom: Janowi i Mariuszowi
Rolik za prace przy rozecie; Andrzejowi Cieśla, Michałowi Dudarewicz,
Henrykowi Drzyzga za prace przy instalacji elektrycznej oraz Andrzejowi
Szydłowskiemu za pomalowanie zakrystii. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Kalendarz Parafialny, Kalendarz Rolniczy
i Mały Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Jadwidze
Jastrzembskiej i p. Pawłowi Zuber składamy jak najserdeczniejsze
Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. ks. Czerwionki: ElŜbietę
Ullmann, Małgorzatę Ulman, Renatę Dylla i Marię Smyk. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

