Porządek NaboŜeństw
od 09.01. do 16.01.2011 r.
Niedziela 09.01. Chrztu Pańskiego, św.
7:30 …………………………………….. (Deutsch)
10:00 1. Za Ŝyjących i ++ Parafian (z ok. kolędy)
2. Za ofiarodawców i dobroczyńców klasztoru ss. Karmelitanek Dzieciątka
Jezus
15:00 NaboŜeństwo kolędowe z udziałem chóru „Cecylia” z Paniówek i „Colnovica”
18:00
Za ++ rodziców Henryka i Hildegardę Klamer, męŜa Ryszarda, dziadków Klamer-Lesz, teściów Jana i Elfrydę Koprek i ++ z pokr. Klamer, Koprek i Kawa
Poniedziałek 10.01.
17:00 1. W int rodziny Pałek
2. Za + o. Krystiana Walaszek i ks. Huberta Mańczyk
Wtorek 11.01.
17:00 Za + męŜa i ojca i dziadka Adolfa Zajonc z ok. I r. śm.
Środa 12.01.
17:00 Za + Ŝonę i matkę Franciszkę Osińską z ok. 29 r. śm. oraz za ++ z rodzin Osiński, Swoboda i Krupka (Msza św. szkolna)
Czwartek 13.01.
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 za ++
dziadków
Piątek 14.01.
17:00 Za + Gertrudę Drzymalla (od sąsiadów)
Sobota 15.01.
8:00 Za + męŜa i ojca Jerzego Feliks z ok. 75 r. ur., ++ rodziców Marię i Pawła
Świerc, teściów ElŜbietę i Piotra Feliks oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17:30
18:00

NaboŜeństwo maryjne
1. Za + męŜa i ojca w 5 r. śm.
2. Do BoŜego Dzieciątka z podz. za otrzymane łaski z ok. 15-lecia firmy
ELTETE, z prośbą o bł. BoŜe dla pracowników i ich rodzin oraz za ++

Niedziela 16.01. II zwykła
7:30 Für + Ehemann, Vater u. Großvater Klaus Gepert zum 7. Todestag, seine ++
Eltern Maria u. Józef, Eltern Łucja u. Franciszek Drynda u. für alle ++ aus den
Familien Gepert u. Drynda
10:00 …………………………………………………..
17:15 Nieszpory
18:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o bł. i opiekę Anioła StróŜa dla syna Dawida z ok. I r. przyjęcia s. chrztu św.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

02(894) 09.01.2011 – 16.01.2011

Recepta na codzienność
Kim jest człowiek? Dla jednych
„człowiek - to brzmi dumnie”, dla
innych człowiek to przypadkowy
„produkt ewolucji”. Święto Chrztu
Pańskiego daje całkowicie inny obraz
człowieka. Rozbrzmiewa nad nim
głos Boga odnoszący się do kaŜdego
człowieka: Stanowisz dla mnie wielką wartość, mam w tobie upodobanie,
kocham cię. Jesteś moim ukochanym
synem, moją ukochaną córką - nawet
jeśli trudno ci w to uwierzyć. Jestem
blisko ciebie we wszystkich wymiarach twojego Ŝycia - a więc nie tylko w kościele, kiedy próbujesz się modlić. Jestem w samym środku twojego Ŝycia.
Dzisiejsze święto odpowiada na pytanie kim jest człowiek:
jest umiłowanym dzieckiem Boga, który chce go na wieczność
zamknąć w swoich ramionach.
JakŜe wielkim darem jest Chrzest! Gdybyśmy zdawali sobie w pełni z tego sprawę, Ŝycie nasze byłoby nieustannym
dziękczynieniem. Jaką radość mają rodzice chrześcijańscy, jak
z ich miłości rodzi się nowe stworzenie, przynieśli je do
chrzcielnicy i widzieli, jak rodzi się na nowo z łona Kościoła do
Ŝycia, które nie będzie mieć końca! Dar, radość, ale teŜ odpowiedzialność! Rodzice bowiem, wraz z chrzestnymi, muszą wychowywać dzieci zgodnie z Ewangelią.
Benedykt XVI

02/2011

Podsumowanie A. D. 2010
Sakr. chrztu św. udzielono 19 dzieciom.
I komunię św. przyjęło 19 dzieci.
Sakr. bierzmowania przyjęło 25 gimnazjalistów.
Sakr. małŜeństwa zawarło 19 par.
Pan Bóg powołał do siebie 20 naszych sióstr i braci
Finanse
Konto (rachunek bieŜący)
Fundusz Cmentarny:
RAZEM

Dzisiaj obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego z kazaniem kolędowym z ok. zakończenia wizyty duszpasterskiej.
Kolekta kolędowa przeznaczona jest dla o. Andrzeja Fałata
SVD (na jego potrzeby misyjne).
Gościmy dziś w naszej Wspólnocie chóry: „Cecylia” z Paniówek i „Colnovica” z repertuarem kolędowym. Zapraszamy na
naboŜeństwo z ich udziałem o godz. 15:00.
Dziś kończy się Okres Narodzenia Pańskiego.

4.248,00 zł (stan na 31.12.2010 r.)
20.420,00 zł
24.668,00 zł

Kolekta na misje (z ur. Trzech Króli) wyniosła 1.503 zł i 0,20 €.
W przyszłą obchodzimy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Do zapłacenia nagłośnienie kościoła ponad 22.000,00 zł

Wykonane remonty i inwestycje
Dach salek i probostwa
92.196,00 zł
Kancelaria
8.123,00 zł
Schody
3.700,00 zł
Miał do kościoła i klasztoru
14.751,00 zł
Piec do klasztoru
4.900,00 zł
Rozeta
1.828,00 zł
Kopiarka
8.876,00 zł
Kaplica św. Józefa
760,00 zł
Meble do kancelarii
2.750,00 zł
Znaki informacyjne
880,00 zł
RAZEM 138.764,00 zł
Pieniądze przekazane dalej (kolekty):
Utrzymanie parafii:

50.496,00 zł
48.959,00 zł

Za ofiarność na rzecz Wspólnoty Parafialnej i wsparcie dzieł charytatywnych
składam w imieniu swoim i PRD serdeczne Bóg zapłać!

Rodzina RóŜańcowa zaprasza swoich członków oraz chętnych
do przyłączenia się do Rodziny RóŜańcowej na spotkanie kolędowe z Jasełkami do salki 16.01. br. o godz. 15:00.
Serdeczne podziękowania składamy: p. Andrzejowi Cieśla za
wymianę Ŝarówek oraz p. Krzysztofowi Hornik za rozwoŜenie
kolędników misyjnych. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes oraz Droga do Nieba
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie
p. Annaliese Siwiec składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Szkolnej: Beatę Ściupider, Barbarę Bieniek, Marzenę Jezierny i Urszulę
Knol. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

