Porządek Nabożeństw
od 14.08. do 21.08.2011 r.
Niedziela 14.08. XX zwykła
7:30
Für ++ Eltern Emilia u. Rudolf Jarzombek zum Todestag u. für alle ++ in den Familien Jarzombek, Ziaja, Przybyła u. Kurek
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Najwyższego Kapłana z podz. za 8 lat posługi w naszej Parafii, prosząc o dalsze
Boże bł. i zdrowie w pracy na Misjach dla naszego ks. Proboszcza
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + teściową Janinę, jej córkę Elfrydę, ++ rodziców Jana i Franciszkę, brata Alojzego oraz za ++ z pokr. z obu stron

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
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Poniedziałek 15.08. Wniebowzięcie NM panny, ur.
7:30
Für die lebenden u. ++ Mitglieder der Rosenkranzfamilie aus Kolonowskie
10:00
Do Op. B. przez wst. Matki Bożej Wniebowziętej z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Marka Wałaszek z ok. 18 r. ur.
12:30
Msza św. ślubna Małgorzaty Dudarewicz (z d. Bartocha) i Adama Dudarewicz
18:00
Za + ojca Józefa Kaczmarczyk oraz za ++ z rodzin Mocny, Strzyś i Dreja
Wtorek 16.08
18:00
Za + matkę w r. śm., + ojca, brata, teścia oraz ++ z pokr.
Środa 17.08. św. Jacka, prezb., głównego patrona metropolii górnośląskiej, ur.
7:00
Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, brata Leopolda, ++ dziadków oraz ++
z pokr.
Czwartek 18.08.
18:00
Za + męża Krzysztofa Zajonc w r. śm., ciotkę Franciszkę, Jana Lisok, Alojzego
i Franciszkę Mlynek, Augustyna i Martę Zajonc, wnuka Mateusza Zajonc, dziadków
Bartłomieja i Emmę Mlynek, Tomasza i Józefinę Dikta
Piątek 19.08.
18:00
Za + matkę Katarzynę w r. śm., ojca Piotra, męża Tadeusza oraz za ++ z rodzin
Schatton i Szydłowski
Sobota 20.08. św. Bernarda, opata i dra K., wsp.
8:00
Za + Franciszkę Puzik, jej męża, rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z rodzin Kruk,
Smieskol i Puzik
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za ++ rodziców, teściów, siostrę, brata, dziadków oraz ++ z pokr.

Niedziela 21.08. XXI zwykła
7:30
Für ++ Mutter Rosa Smieskol zum Geburtstag, + Vater Franz Smieskol u. alle ++ aus
der Verwandtschaft
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski i dar miłości, z prośbą o dalszą opiekę oraz
zdrowie dla pp. Agnieszki i Grzegorza z ok. 1 r. ślubu
17:15
Nabożeństwo nieszporów
18:00
Za + teściów, żonę oraz rodziców

„O niewiasto wielka jest twoja wiara niech ci się stanie, jak chcesz.”

W czasie posługi ks. Joachima Pohla w naszej Parafii - od 2003 do 2011 r. - zostało wykonanych wiele prac gospodarskich przy kościele, budynkach parafialnych i otoczeniu kościoła.
























Wykonano oświetlenie placu kościelnego i wejścia głównego do kościoła.
Wykonano remont probostwa, malowanie pokoi, remont łazienek wymiana
stolarki okiennej i drzwi.
Pomalowano zewnętrzne ściany kościoła plebani i salek katechetycznych.
Wymieniono dwukrotnie nagłośnienie kościoła i numeratorów pieśni.
Wykonano od podstaw na poddaszu pomieszczenie na klub młodzieżowy
oraz wyposażono go w meble i sprzęt do ćwiczeń.
Wymalowano zewnętrzne ściany, a dwukrotnie wewnętrzne ściany kaplicy
przedpogrzebowej oraz dokonano remontu agregatu chłodni.
Wykonano kapitalny remont organów kościelnych.
Wykonano z piaskowca ambonkę pod Ewangeliarz.
Wykonano generalny remont i konserwację ogrodzenia wokół kościoła i cmentarza.
Odrestaurowano figury i obrazy z świątyni.
Kompleksowo wykonano remont dachu kościoła, na który złożyło się:
- wymiana poszycia dachowego z eternitu na płytki aluminiowe
- remont wież z wymianą stolarki okiennej, wykonano nowe metalowe poręcze wnętrza wieży i wykonano nowy krzyż na wieży
- instalacja odgromowa
- wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu
- wymiana szkła zbrojeniowego na szkło witrażowe w rozecie z równoczesnym podświetleniem
- wymiana oświetlenia w kościele.
Wykonano podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.
Wykonano remont dachu z wymianą poszycia dachowego budynku plebani
i salek katechetycznych oraz instalacji odgromowej.
Wykonano remont kancelarii parafialnej oraz zakupiono nowe meble.
Urządzono kapliczkę św. Józefa obok cmentarza.
Wykonano nowe schody przed wejściem na plebanię.
Wykonano remont kapliczki Maryjnej w dzielnicy Bendawice.
Do budynku klasztornego zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania.
W budynku gospodarskim wykonano pomieszczenia garażowe i zamontowano
nowe bramy.
Zakupiono nowy sprzęt audiowizualny do salek katechetycznych.
Zakupiono nową kserokopiarkę dla potrzeb parafii oraz gazetki parafialnej.
Zakupiono nowy aparat cyfrowy dla potrzeb strony internetowej Parafii.

Parafia rozpoczęła gromadzenie środków finansowych na remont dachu i wymianę
pokrycia budynku klasztornego.
Za zaangażowanie i prace na rzecz naszej Wspólnoty składamy ks. Joachimowi
serdeczne Bóg zapłać!
W imieniu PRD
Gerard Mańczyk
(Sekretarz)

33/2011

Dzisiaj obchodzimy XX niedzielę zwykłą. PRD zaprasza na Mszę św. dziękczynną w int. Ks. Proboszcza o godz. 10:00, a następnie do ogrodu (w razie niepogody
do salki) na dobry poczęstunek.
Zapraszamy na nieszpory o godz. 17:15.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu,
a w przed kościołem zbiórka na głodujących w Somalii.
W poniedziałek uroczystość Wniebowzięcia NMP. Poświęcenie ziół i kwiatów
po każdej Mszy św.

W środę uroczystość św. Jacka, patrona metropolii górnośląskiej. W sobotę i niedzielę w Kamieniu Śl. obchody uroczystości ku czci św. Jacka. Uroczysta suma odpustowa na placu przed Sanktuarium o godz. 11:00.
Caritas zaprasza na FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ BARKA w plenerze
pałacu w Pawłowicach (koło Gorzowa Śl.) o godz. 14:30. Szczegóły w gablotce.
Zachęcamy do udziału w naszej pieszej pielgrzymce parafialnej na Górę św.
Anny! Zapisy w zakrystii.
Zapisy na pielgrzymkę autobusem na Górę Św. Anny w dniu 27.08. w sobotę
u p. M. Baron tel. 774631813.
MALEJĄ ZAPASY KRWI! Apelujemy do mieszkańców Opolszczyzny o oddanie
krwi. Więcej informacji na: www.rckik-opole.com.pl
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Anna Ploch z Grodziska i Grzegorz Grabowski z Kolonowskiego (zap. I), Dominika Obst z Kolonowskiego
i Damian Ozimek ze Szczedrzyka (zap. I), Magdalena Przywara z Boronowa
i Andrzej Czupała z Kolonowskiego (zap. III), Małgorzata Dudarewicz (z d. Bartocha) i Adam Dudarewicz (zap. III), Anna Ganschinietz z Kolonowskiego i Krzysztof
Opszański z Zawadzkiego (zap. III)
Do nabycia: Gość Niedzielny
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Czesławowi Mielczarek, p. Janowi Banach, p. Leonardowi Dudarewicz, p. Benedyktowi Front
oraz p. Gerardowi Spałek składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krzywej: Joannę Skowronek, Brygidę Gontarz, Krystynę Rokita i Ewę Walaszek. Bóg zapłać!
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia!

