Porządek Nabożeństw
od 19.02. do 26.02.2012 r.
Niedziela 19.02. VII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Rosa Smieskol zum Todestag, + Vater Franz u. alle ++ in der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla ojca i męża Andrzeja z ok.
50 r. urodzin
18:00 Za + ojca Wilhelma, jego ++ rodziców oraz braci Jana i Karola
Poniedziałek 20.02.
9:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę z ok. 75 r. urodzin oraz
za + Konrada
17:00 ………………………………….
Wtorek 21.02.
9:00 Za + Rozalię Luczyk –. zam. od sąsiadów
17:00 Za + męża, ojca i dziadka
Środa 22.02. Środa Popielcowa
8:00 1 Za ++ rodziców Annę i Ottona, teściów Elżbietę i Piotra, ++ rodzeństwo, bratowe, szwagierki
szwagrów z rodzin Dykta i Zuber, ++ dziadków z obu stron ++ z pokr. Dykta, Krupka, Zuber, Pasieka
2 Dziękując Bogu Ojcu za dar życia, stałą opiekę w minionych latach, prosząc Matkę Najświętszą
o dalszą opiekę, łaski, błogosławieństwo i zdrowie dla Urszuli z ok. urodzin
18:00 Za + Karola Fleger - zam. od sąsiadów
Czwartek 23.02.
..8:00 ……………………………………..
18:00 O nieustanną pomoc Ducha Św. św. Michała Archanioła, Matki Najśw. w walce z siłami zła dla
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania oraz w int. rodziców i chrzestnych
Piątek
8:00
11:00
16:30
18:00

24.02.
……………………………………...
W int. pracowników i uczniów naszych szkół i przedszkola
Różaniec za młode pokolenie
1 Za + męża i ojca Józefa w r. urodzin i śmierci, ++ rodziców Marię i Antoniego, teściów Marię
i Ignacego, siostrę Hildegardę , 2 szwagrów, szwagierkę, dziadków, ++ pokr i dusze w czyśćcu
2 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, brata Leopolda, kuzynkę Klarę, ++ dziadków i pokr.

Sobota 25.02.
9:00 1 Za ++ ojca Stanisława, męża Józefa w r. śmierci, ++ matkę Zofię, teściów Teodora i Marię, siostrę
Magdalenę, szwagrów oraz ++ pokr. z obu stron
2 W int chorych
17:30
18:00

Nabożeństwo maryjne
Za ++ ojca Gerharda, jego żonę Elżbietę, ojca Wiktora oraz ++ z pokr.

Niedziela 26.02. I Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Für die verstobenen Rozalia u. Eltern, 4 Schwestern, Bruder, Schwägerin, 2 Schwager und Verwandten
die Ewige Ruhe
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 W int. parafian
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Do Bożej Op. o dary Ducha Św. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla córki
Patrycji z ok. 18 r. urodzin

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

08(951) 19.02.2012 – 26.02.2012
PLAN REKOLEKCJI
22 – 26 luty

Środa:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania popiołem
11:00 Droga krzyżowa i posypanie popiołem - szkoła podstawowa
12:30 Nabożeństwo i posypanie popiołem - przedszkole
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym i obrzęd posypania popiołem
19:00 Nauka dla uczniów gimnazjum
Czwartek:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
11:00 Nabożeństwo pokutne i spowiedź - szkoła podstawowa
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla rodziców
Piątek:
8:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
11:00 Msza św. dla szkoły podstawowej
12:30 Droga Krzyżowa - przedszkole
17:00 Droga Krzyżowa z wypominkami
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla rodziców
Sobota:
9:00 Msza św. dla chorych z Sakramentem Namaszczenia
17:30 Nabożeństwo maryjne
18:00 Msza św. z kazaniem ogólnym
19:00 Nauka dla młodzieży
Niedziela: kazania ogólne na wszystkich Mszach św.
17:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
Sakrament pokuty pół godziny przed nabożeństwem, a w piątek
i sobotę od godziny 16:00
Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi o. Adam Kuchta - werbista

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych dekanatu Zawadzkie w 2012 roku będą w następujących terminach:
- 3, 4, 10, 11 marca
- 2, 3, 9, 10 czerwca
- 8, 9, 15, 16 września
- 1, 2, 8, 9 grudnia
Pierwsze spotkanie jest zawsze w sali św. Anny przy parafii NSPJ o godz. 15:00.
* Prośba, aby w okresie grzewczym zamykać drzwi kościoła, główne oraz wiodące na chór.
* Prośba, aby najlepiej to, nie przynosić do świątyni telefonu komórkowego, jeśli już ktoś nie
potrafi od niego uwolnić się, to proszę pamiętać o wyłączeniu przed wejściem do świątyni.
* Prośba, aby gruntowną lekturę gazetki parafialnej Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna,
zostawić sobie do domu. W kościele niech będzie czas na modlitwę, Różaniec, Godzinki.
Drodzy Parafianie
W ostatnich latach wykonano ogrom prac przy obiektach parafialnych. Jest to zasługą ks. Joachima, a przede wszystkim ofiarności bardzo wielu parafian. Bóg w zamiarach i realizacji BŁOGOSŁAWIŁ! Na 2012 rok zaplanowano ostatnią z dużych prac - remont dachu klasztoru. Pragnę
jako nowy proboszcz te plany zrealizować, choć nie wiem czy uda się. Poniżej przedstawiam stan
finansów jakie posiadamy na planowane prace oraz kosztorysy. Planujemy prace wykonać
w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Nie tylko, że tak było planowane, ale przede wszystkim
dlatego, że dach klasztoru zaczyna przeciekać.
W imieniu sióstr Karmelitanek, w imieniu swoim, w imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
PROSIMY, z pokorą, o przychylność i życzliwość WASZĄ do tego remontu. Zebrane dotychczas
środki to 60.852 zł. Koszt całkowity remontu to ok. 134.309 zł. Do realizacji remontu brakuje
ok.73.457 zł. To bardzo dużo. Zdaję sobie sprawę, że czasy trudne, kryzys. Wielu ludzi wiąże
koniec z końcem. Ale ośmielamy się prosić o dalszą życzliwość dla tego remontu. Na zebraniu
PRD postanowiono, że bez żadnych deklaracji, można dalej tak jak dotychczas wpłacać na konto
parafii ofiary na remont dachu klasztoru. Przelew bankowy ma ten plus, iż można odliczyć
te ofiary od podatku. Prosimy o wpłacanie ofiar do końca maja, wtedy zobaczymy czy uda się
w tym roku remont przeprowadzić. Dodatkowo postanowiliśmy, że w 3 niedzielę miesiąca
(18.03; 15.04; 20.05;) nie będzie kolekty w kościele ale przedstawiciele PRD, przeprowadzą
zbiórkę na ten cel przed kościołem. Materiał na remont został już zakupiony i jest już w naszej
parafii. Został zakupiony i zapłacony (66.199 zł) dlatego, że ten typ płytek nie będzie już produkowany.
Za wszelką życzliwość za wszystkie składane ofiary szczególnie na potrzeby naszej parafii,
na remont dachu klasztoru składam z serca płynące DZIĘKUJĘ. Bóg zapłać.
ks. Piotr
Zestawienie remontu dachu klasztoru
- Koszt: remontu:
materiał (PREFA)
rozbiórka płyt azbestowych (AGRAF)
wykonanie robót (ADAMIETZ)
RAZEM
- Zebrane środki finansowe:
- Firmie PREFA za materiał już zapłacono:
liczba rodzin deklarujących wpłatę: 222
wartość zadeklarowana:
wpłacono

08/2012
Dziś VII niedziela zwykła. Kolekta na cele naszej parafii.
Dni Eucharystyczne w naszej parafii
Niedziela
11:00 Żywy Różaniec
12:00 Kolonowskie
13:00 Bendawice, Palestyna, Osiedla
14:00 Dzieci
15:00 Haraszowskie
16:00 Młodzież
17:00 Ogólna i o 17:30 Nabożeństwo z błogosławieństwem
Poniedziałek i Wtorek
10:00 DFK
11:00 ks. Czerwionki, Topolowa, Długa, Osiedla
12:00 Krzywa, Nowa, Kolejowa, Fabryczna, Szkolna
13:00 Bendawice, Haraszowskie, Kościuszki
14:00 Opolska, Leśna, Prosta
15:00 Stare i Nowe Osiedle
16:00 Ogólna i przed Mszą błogosławieństwo
Środa Popielcowa, obowiązuje post ścisły. Rozpoczęcie Rekolekcji. Posypanie głów naszych popiołem.
W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, do
robienia postanowień wielkopostnych. Lektury prasy religijnej lub książki. Biblioteka czynna w każdą
niedzielę po Mszy o 10:00.
I niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby zgromadzenia misyjnego oo. Werbistów.
W sobotę o 11:00 zapraszam do ogrodu plebanii, ministrantów, kandydatów i marianki na zimowe ognisko
i pieczenie kiełbasy.
Do nabycia: Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w seminarium duchownym w Opolu od 02.do 04. 03.2012 r. Więcej
informacji na www.wsdopole.prv.pl
Grupa pań korzysta od pewnego czasu z naszej siłowni. Chętnych do spotkania i ćwiczeń zapraszamy
w poniedziałki i czwartki od godz. 19:00. Młodzież z siłowni może korzystać w piątek od 18:30 do 21:00 oraz
w sobotę od 15:00 do 17:00.
Zarząd DFK zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawcze dnia 19 luty 2012 o godz. 15 00 do Sali na
boisku sportowym

66.199 zł.
10.870 zł.
57.240 zł.
134.309 zł.
60.852 zł.
66.199 zł.
66.112,18 zł.
60.852,18 zł.

Bóg zapłać: za każdą złożoną ofiarę, każdą wykonaną pracę. Za obecność na Mszy św. i spotkaniu z okazji
Dnia chorego. Zespołowi naszego Caritas, za przygotowanie tego spotkania, za dowóz osób naszym Busem. Za
rozładunek materiału na remont dachu klasztoru. Za naprawę wahadłowych drzwi wejściowych do kościoła.
Ogromne Bóg zapłać za dzwonienie 3 razy dziennie na Anioł Pański, w kapliczce przy ul. 1 Maja.
Składam podziękowanie za zawiązanie modlitewnej Margaretki w mojej intencji. Bóg zapłać!
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Krystynie Dyla składamy jak najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie: Marię Kruk, Annę Pyka, Beatę Skopek
i Bożenę Ossowski. Bóg zapłać!
Dobrego i owocnego przeżycia Rekolekcji - życzę !

