Porządek Nabożeństw
od 30.12. do 06.01.2013 r.
Niedziela 30.12. Świętej Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 Für + Bruder Wolfgang
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za ++ matkę Katarzynę, poległego ojca Augustyna, ++ dziadków Karola i Florentynę, siostry zakonne
Rudolfę i Bertrandę, żonę i matkę Annę
17:15 Nabożeństwo ku czci Świętej Rodziny
18:00 Za + męża i ojca Franza, ++ rodziców Annę i Augustyna, Marię i Teodora, szwagrów Jerzego i Pawła,
Hildegardę i Gilberta oraz ++ z pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

01(995) 30.12.2012 – 06.01.2013

Zmienił się rok 2012 na rok 2013
Poniedziałek 31.12.
8:00 Za + Wilhelma Szampera w 30 dzień po śmierci
16:00 Dziękczynne Nabożeństwo kończące Stary Rok
Wtorek 01.01. Uroczystość Bożej Rodzicielki
7:30 Für die Wohltäter des Pfarrhauses und der Pfarrgemeinde
10:00 Za ++ mężów Franciszka i Stanisława, ++ rodziców, teściów, dziadków z obu stron, brata Reinholda,
zięcia Huberta i krewnych z rodziny
17:15 Nabożeństwo w int. pokoju na świecie
18:00 ………………………………………...
Środa 02.01. św. Bazylego i Grzegorza, biskupów i doktorów Kościoła
7:00 ………………………………………...
I Czwartek 03.01.
16:00 Godzina święta
17:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w r. urodzin
I Piątek 04.01.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Za ++ Zofię Kruk w 10 r. śmierci, jej męża Leona, ++ ich synów Bogusława i Jerzego, synową Renatę,
rodziców Różę i Franza Smieskol, ks. Jerzego Obst oraz ++ krewnych
I Sobota 05.01..
8:00 Za + córkę Annę Naumann z ok. urodzin, ++ z rodziny i pokr.
——–—————————————–———————
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MB z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Antoniego Maniera z ok. 85 r. urodzin, o Boże bł. w rodzinach dzieci oraz za + żonę
17:00 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + Karola w r. śmierci oraz ++ z pokr.
Niedziela 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Für + Mutter Anna zum Todestag, Vater Wilhelm, Ehemann Józef, 2 Söhne, Schwiegereltern Jadwiga
u. Herbert u. ++ aus der Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża Józefa, ++ rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, teściów Jadwigę i Pawła, 2 bratowe, szwagra, pokr. z obu stron
chrzest: Mikołaj Mateusz Kaczmarczyk
13:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Agnieszki Śmieszkoł z ok. 70 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo
18:00 ……………………………………...

Ale przecież ciągle „coś” się zmienia. Ot na ten przykład… siedzę sobie grzecznie na
krzesełku, w Urzędzie, przed drzwiami pokoju gdzie odbywa się rejestracja samochodów. Trzymam niebieską karteczkę z numerem 18. Nad drzwiami wyświetlił się numer 9. Czyli na mnie jeszcze czas. Siedzę i myślę, który to już raz wyrabiam wszystkie dokumenty od nowa. Ile razy zmieniałem już w moim życiu ... życie. Ale nerwowy
tłum, stojący, siedzący w tym celu co ja, nie pozwala zbytnio na dumanie. Biorę więc
do ręki jakąś, leżąca na stole, lokalną gazetę. Ma 2 tygodnie. Czytam, ale właściwie
przeglądam. O! nad drzwiami wyświetliła się liczba 17. Zaraz kolej na mnie. Pełna
gotowość. Wychowany jeszcze w czasach urzędników komunistycznych, gdzie oni,
byli panami ludzkiego losu. Boję się, że gdy wyświetli się czerwony numer 18, a ja się
spóźnię, to moja kolej, przepadnie. Na szczęście inne czasy. Tak źle nie jest. Ale całkiem dobrze, też nie. Jest 18. Wchodzę. Przestronne biuro, piękne nowoczesne meble.
Duży ekran komputera, wygodne krzesła. Za biurkiem pani w średnim wieku, okularki
na nosie. Dzień dobry – ja grzecznie. Pani odpowiada, ale już czuję, że pani „musi
pracować”. Byle do piątku - myśli. Podaję przyniesione dokumenty. Przegląda. Uruchamia drukarkę. Parę razy próbuje. Im dłużej próbuje, tym bardziej atmosfera się
zagęszcza. Próbuję rozładować atmosferę. Mówię: może przepiszę ręcznie. Oj, ten jej
wzrok na mnie. Siedź cicho chłopie, mówię do siebie w myślach. Drukarka ani rusz.
Pani dzwoni. Rozmawia. Nieładnie podsłuchiwać cudze rozmowy, czytać cudze maile,
sms-y, ale pani mówi głośno, więc słyszę. Rozmawia z Kimś ważnym od drukarek.
Mija 10 minut. Ja siedzę. Pani pracuje. Przychodzi ten ważny. Patrzy, stuka, naciska.
Klik w klawiaturę i ...drukarka ruszyła. Chyba za mocno ruszyła, bo moich dokumentów nadrukowała, w około 10 kopiach. Nie ryzykowałem rozładowywać atmosfery, że
koszty papieru pokryję. Proszę o numer telefonu, pani mówi, patrząc w biurko. Recytuję 608.... a pani nie komórkowego, proszę numer domowego. Pytam: mojego? Tak pada, zza biurka. I tu mnie pani dopadła. Szczerze mówiąc, nie znam domowego. Ale
żeby za bardzo nie podpaść, mówię - zapomniałem. Pani podniosła na mnie wzrok,
nic nie mówiąc. Ale w jej oczach wyczytałem... co za idiota, nie zna numeru swojego.
To niech pan poda komórkę. Uff, odetchnąłem. Już myślałem, że za nieznajomość
numeru stacjonarnego, miła pani, powie, to proszę przyjść ponownie. Pani podała dokumenty. Grzecznie podziękowałem. Pożegnaliśmy się miło. Idąc do samochodu, dumam. Przecież ja już od wielu lat poza numerem komórki, nie znam żadnego swojego
numeru. Kodu, ulicy, telefonu. Ale czy ma to sens, aby się uczyć wszystkich tych cyferek. Jeśli co kilka lat, mam „nowe życie”, nowe numery.
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan XXIII: Niechaj w murach domostwa tchnie
ta miłość, którą płonęła Święta Rodzina z Nazaretu.

01/2013

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać
świadectwo o darze wiary w Niego
PAPIESKA INTENCJA MISYJNA
Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą
wierności i wytrwałości.
—–—————————————–——————————————–———
W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
01.01. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
06.01. Róża 5 p. Elfryda Fleger
13.01. Róża 6 p. Maria Baron
20.01. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
27.01. Róża 8 p. Gizela Zajonc
—–—————————————–——————————————–———
ROK 2012
Kościół Powszechny:
Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary.
105 tysięcy chrześcijan zginęło w mijającym roku, na świecie, za wiarę.
Nasza parafia:
Wyjazdy:
Borki Wielkie, Częstochowa, Licheń, kolędnicy misyjni do Opola oraz na Msze o uzdrowienie,
Kraków, Wisła, Zakopane, Maria Hilf, Winów, Olesno, przedstawiciele młodzieży do Lednicy i na
Górę św. Anny, marianki na Górę św. Anny i do Leśnicy, dzieci I komunijne na Górę św. Anny,
młodzież do Jemielnicy i Opola, spacer do zameczku, pieszo, autokarem i rowerami na Górę św.
Anny, pieszo 3 parafianki na Jasną Górę, wyjazdy na Apel Jasnogórski (7 razy oraz 3 razy kandydaci do Bierzmowania).
Wydarzenia:
Wakacje z Bogiem. Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkównej, zawiązanie Bractwa św. Józefa.
Dożynki, kiermasz adwentowy, spotkanie z św. Marcinem, krąg biblijny, 20 lat stacji opieki Caritas.
Rekolekcje prowadził o. Adam, werbista. Odpust odprawiał o. Konrad, franciszkanin. Różnych
spotkań z dziećmi, młodzieżą, grupami było 97. Występy: zespołu Uśmiech, duetu z Czech oraz
naszego chóru.
Finanse:
W 2012 roku suma ofiar złożona na różne cele: parafialne, diecezjalne, Caritas, misyjne, kościoła
powszechnego wyniosła - 242.750 zł. Suma wszystkich wydatków na powyższe cele wyniosła 214.130 zł. (w ofiarach i wydatkach wliczono remont dachów). Na koncie parafii pozostała kwota
28.920 zł. (w tym fundusz cmentarny 7.920 zł.).
Parafialną stronę www w mijającym roku odwiedzono 33.758 razy.
Ukazały się 52 numery gazetki Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna (razem 24.150 egzemplarzy).
Statystyka Roku Pańskiego 2012, w nawiasie podano dane z 2011 roku:
sakrament chrztu św. udzielono 30 parafianom (13)
do Pana odeszło 19 parafian (18)
sakramentu małżeństwa udzielono 15 parom (18)
do I Komunii św. przystąpiło 21 dzieci (25)
sakramentu bierzmowania biskup udzielił 27 osobom (18)
z komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedził ok. 40 chorych. W każdą niedzielę szafarze Komunię św. zanosili do ok. 8 chorych.
Udzielono 63.000 komunii św.
Za ofiarność na rzecz naszej parafii, wspieranie wszelkich dzieł Kościelnych, diecezjalnych,
parafialnych. Za wszelki trud, prace, poświęcony czas dla wspólnej sprawy utrzymania i funkcjonowania naszej parafii - Bóg zapłać.

Dziś niedziela Świętej Rodziny. Kolekta na potrzeby naszej parafii. Nabożeństwo w int.
rodzin naszej parafii.
——–—————————————–——————————––—––—————

W poniedziałek ostatni dzień 2012 roku. Msza św. o godz. 8:00. Nabożeństwo kończące
Stary Rok o godz. 16:00. O północy, modlitwa indywidualna.
——–—————————————–——————————––—––—————

I czwartek miesiąca, Godzina św. o 16:00.
——–—————————————–——————————––—––—————

I piątek miesiąca. Odwiedzin chorych nie będzie. Msza św. o godz. 17:00. Na tę Mszę zapraszamy młodzież gimnazjalną, po Mszy dla młodzieży czuwanie przy żłobku.
——–—————————————–——————————––—––—————

I sobota miesiąca. Nabożeństwo Maryjne o 17:00.
——–—————————————–——————————––—––—————

Przyszła niedziela to Uroczystość Objawienia Pańskiego. Na każdej mszy św. błogosławieństwo wody, kredy i kadzidła. Kolekta na cele misji.
——–—————————————–——————————––—––—————

Dziękuję wszystkim, którzy nabyli książkę „Camino. Śladami Świętego Jakuba”. Można ją
nabyć w kancelarii i zakrystii.
——–—————————————–——————————––—––—————

Do nabycia: Weite Welt, Pico, Stadt Gottes
——–—————————————–——————————––—––—————

Złożone ofiary: Pasterka na dom matki i dziecka - 2.107 zł i 11 €. Na potrzeby sióstr Karmelitanek - 3.037,69 zł 16,60 €. Na Wydział Teologiczny - 487 zł i 7 €. Bóg zapłać!
——–—————————————–——————————––—––—————

Bóg zapłać za wszelkie świąteczne modlitwy, obecność, życzenia. Jeszcze raz za przygotowanie naszej świątyni na święta, młodzieży i siostrze za przedstawienie wprowadzające nas
w Pasterkę.
——–—————————————–——————————––—––—————

Bóg zapłać o. Adamowi za posługę przed i w czasie świąt, ks. Krzysztofowi za odwiedziny
duszpasterskie w mijającym tygodniu.
——–—————————————–——————————––—––—————

Finał akcji „Szlachetna Paczka”. Od 21 listopada do 14 grudnia br. w naszej gminie przeprowadzona została akcja „Szlachetna paczka”, która była zrealizowana poprzez współpracę
różnych środowisk i instytucji, m.in.: Księdza proboszcza, Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani
Sabiny Owsiak z Caritasu przy parafii w Kolonowskiem, Pana Jerzego Kaufmanna oraz wolontariuszy PG Kolonowskie.
Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 23 rodziny z całej gminy, które są w najtrudniejszej
sytuacji materialnej i finansowej. Do akcji zgłosiło się 8 rodzin, które przygotowały paczki
do losowo wybranych osób. 5 paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin przygotowali Wolontariusze PG Kolonowskie, a resztę - dla pozostałych – zafundował Caritas Kolonowskie.
Wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w niesienie pomocy oraz radości innym bardzo
dziękujemy.
Koordynator: Alicja Feliks
——–—————————————–——————————––—––—————

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: s. Mirosławie, p. Helenie Drzymała
i p. Agnieszce Śmieszkoł składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa
i zdrowia na dalsze lata!!!
——–—————————————–——————————––—––—————

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Szkolnej: Sylwię Koston, Beatę Piontek,
Marię Respondek i Wandę Styra. Bóg zapłać!
Błogosławionego roku 2013 - życzę!

