
Porządek NaboŜeństw 
od 10.01. do 17.01.2010 r. 

Niedziela  10.01.  Chrztu Pańskiego, św. 
  7:30   ……………………………………. (Deutsch) 
  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   1. Za Ŝyjących i ++ Parafian z ok. kolędy  
   2. Za + Ŝonę i matkę Franciszkę Osińską w 28 r. śm., ++ teściów Marię  

i Franciszka Swoboda oraz wszystkich ++ z pokr. Osiński, Swoboda  
i Krupka 

14:00   Gminne Kolędowanie 
18:00 Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Klamer, męŜa Ryszarda Koprek, 

dziadków Klamer-Lesz oraz ++ z pokr. Klamer-Koprek 
 
Poniedziałek  11.01.   
  7:00 ……………………………………………….. 
 
Wtorek  12.01.   
17:00   Za + męŜa i ojca Klausa Gepert w 6 r. śm., rodziców Marię i Józefa, te-

ściów: Łucję i Franciszka Drynda 
 
Środa  13.01.   
17:00  Do Op. BoŜej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z ok. ur. dla 

męŜa Eryka Czupała (Msza Św. szkolna) 
 
Czwartek  14.01.   
17:00  Za ++ ojców Pawła Kandora i Piotra Drzyzga w r. ich śm., matki ElŜbietę  

i Paulinę, siostrę ElŜbietę, szwagra Rajmunda, s. Marię Rogera oraz ++ 
dziadków Kandora, Krupka, Drzyzga i Zyzik 

 
Piątek  15.01.   
17:00   Za + męŜa i ojca JeŜego Feliks z ok. ur. oraz ++ rodziców z obu stron 

(Msza Św. młodzieŜowa) 
 
Sobota  16.01.   
  8:00  ……………………………………………….. 
 
 
17:30  NaboŜeństwo maryjne 
18:00  Za + męŜa i ojca w 4 r. śm. 
 
Niedziela  17.01.  II zwykła 
  7:30   Für + Ehefrau u. Mutter Hedwig, ++ Eltern Augustyne u. Dominik, Wikto-

ria u. Paul, 3 Brüder u. alle ++ aus der Verwandtschaft u. um Gesundheit  
u. auch in den Fam. der Kinder 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 
10:00   Za + Józefa Drzymała w 30 dzień po śm. 
17:15   NaboŜeństwo kolędowe 
18:00  ……………………………………………….. 

Nasza Kolonowska 
Rodzina Parafialna 

 

www.parafia-kolonowskie.pl 
 

02(844) 10.01.2010 – 17.01.2010 

 
 

„Ja Chrzczę Was wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie (…) On 
chrzcić Was będzie Duchem Świętym i ogniem” 

 
 Nigdy chyba nie będziemy zdolni w pełni 
pojąć znaczenia i sensu Sakramentu Chrztu Św. 
Przez przyjęcie tego Sakramentu staliśmy się 
dziećmi BoŜymi. Od tego momentu zmieniła 
się diametralnie optyka naszego Ŝycia. Jako 
dzieci BoŜe – ochrzczone Duchem Świętym 
i ogniem - nie jesteśmy juŜ w niewoli zła 
i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni 
w rodzinę Kościoła, rodzinę BoŜą i staliśmy się 
pełnoprawnymi członkami domu BoŜego.  
 Ze zdziwieniem i niedowierzaniem słu-
chamy czasami rodziców, pozornie logicznie dedukujących: "Nie 
chrzczę swojego dziecka, bo nie chcę go przymuszać do czegoś, czego 
ono w dojrzałym wieku samo by nie wybrało." JakŜeŜ moŜna nie chcieć 
dla dziecka dobra, łaski, odrodzenia, dziecięctwa BoŜego? Dlaczego 
matka kąpie i przewija swoje dziecko, karmi go róŜnego rodzaju od-
Ŝywkami i nie czeka aŜ dziecko świadomie wybierze samo to, co naj-
lepsze dla niego? Dlaczego matka posyła dziecko (czasami nawet 
wbrew jego woli) do szkoły, na naukę śpiewu, tańca, gry na instrumen-
tach, nie czeka aŜ dziecko samo wybierze najlepszy dla niego rodzaj 
edukacji?  
 Co za naiwne i przewrotne usprawiedliwienie? I to w ustach ka-
tolików, wierzących, deklarujących się jako dzieci BoŜe. Najprawdopo-
dobniej sami rodzice nie pojęli, nie zrozumieli łaski Sakramentu Chrztu 
 Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakła-
nia do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich 
z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. Chrześcijaninie 
zostałeś ochrzczony! Czy to dla Ciebie coś znaczy? 



Podsumowanie A.D. 2009 
 

Chrztu Świętego udzielono 12 dzieciom. 
Do I. Komunii Świętego przystąpiło 22 dzieci. 
Do Sakramentu bierzmowania przystąpiło 25 młodych ludzi. 
Sakrament małŜeństwa zawarło 15 par. 
Pan Bóg powołał do siebie 23 naszych braci i sióstr. 
 

Finanse  
 
Konto: 

• Rachunek bieŜący:     4 905 zł i 530 € 
• Fundusz cmentarny:   18 545 zł 
• Lokaty:     41 455 zł 

            RAZEM 64 905 zł i 530 € 
 
Wykonane remonty i inwestycje: 

• Poszycie dachu i rekonstrukcja wieŜ   377 159 zł  
• Podjazd dla wózków        12 075 zł 
• Bramy do garaŜu           8 397 zł 
• Malowanie kaplicy przedpogrzebowej       2 161 zł 
• Malowanie zakrystii             160 zł 
• Wymiana instalacji elektrycznej        7 271 zł 
• Zakup materiałów na dach salki i probostwa    63 054 zł 
• Pulpit pod Ewangeliarz             450 zł 
• Zakup TV, DVD oraz aparatu cyfrowego      5 740 zł 

                RAZEM 476 017 zł 
 

Planowane wydarzenia na rok 2010 
 

21-28 luty: Misje Parafialne (kaznodzieja: o. Cherubin OFM) 
 
Marzec-kwiecień: Wymiana pokrycia dachowego plebani i salek 
(wykonawca firma Adamietz). Kalkulowane koszty ok. 100 000 zł 
 
Remont kancelarii ok. 8 000 zł 
 

Bóg zapłać za hojność i zaangaŜowanie! 

Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego i podsumowanie Wizyty 
Duszpasterskiej.  
Księdzu Piotrowi Boroń składamy serdeczne podziękowania 
za pomoc duszpasterską w okresie przed i poświątecznym. Bóg 
zapłać 
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby semina-
rium i misji klarety ńskich. Bóg zapłać! 
Zapraszamy na Gminne Kolędowanie o godz. 14:00.  
 
Dziś koniec Okresu Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku 
zaczynamy okres zwykły. 
 
W następną niedzielę obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele 
katolickim w Polsce oraz Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy. Zachęcamy do modlitw w tych intencjach! 
 
Parafialny Zespół „Caritas” zaprasza wszystkich członków  
oraz chętnych do współpracy na spotkanie w środę (13.01) po 
Mszy św. do salki. 
 
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Got-

 tes, Pico i Weite Welt 
 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie 
p. Janowi Richter, p. Annie Lizie Siwiec i p. Leonowi 
Mocny składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego 
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!! 

 
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Irmi-
nę Leja, Krystynę Swoboda, Mariolę Wodarczyk i Gabrielę So-
wa. Bóg zapłać! 
 

śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

02/2010 


