Porządek Nabożeństw
od 05.01. do125.01.2014 r.
Niedziela 05.01. II po Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30 Für Väter Albina u. Wiktora, + Jana u Groβeltern u. aus der Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + córkę Annę Naumann z ok. urodzin oraz ++ z rodziny i pokr.
17:00 Koncert kolęd
18:00 Za + męża Henryka Swoboda w r. urodzin oraz za ++ rodziców i teściów
Poniedziałek 06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego
7:30 Für ++ Mutter Anna zum Todestag, Vater Wilhelm, Ehemann Józef, 2 Sohn, Groβeltern Jadwiga u.
Herbert ++ aus der Verwandtschaft
10:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę i zdrowie dla Bernarda i Krystyny
Pałek z ok. r. ślubu oraz o bł. w rodzinach dzieci
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za + męża i ojca Piotra Kampa w r. urodzin oraz ++ jego rodziców
Wtorek 07.01.
7:00 1. Za + Eleonora Klapczyński w1 r. śmierci
2. ……………………..
Środa 08.01.
7:00 ……………………..
17:00 ……………………..
Czwartek 09.01.
7:00 1. Za + matkę Elżbietę Klyszcz w 1 r. śmierci
2. ……………………..
Piątek 10.01.
7:00 Za + Franciszkę Osiński, ++ jej rodziców i teściów, ++ z rodzin Osiński, Krupka, Swoboda Pockaj
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00
Sobota 11.01.
8:00 Do Bożej Op. za wst. MBNP z ok.. urodzin z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie ora z o bł.
Boże w rodzinach synów
—–————–——————–—————–—————————–––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 ……………………..
Niedziela 12.01. III po Narodzeniu, chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 Für ++Eltern, Mutter Albine, Väter Richard u Ernst, ++ Klara u Josef, Groβeltern Brüder
u. Schwager, Schwegerin Erna Graf, Patekind Marian, Roman seinen Eltern u. ++ aus der
Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + męża i ojca Klausa Gepert w 10 r. śmierci, ++ rodziców Marię i Józefa, siostrę Edytę, szwagra Rudolfa, rodziców Łucję i Franciszka Drynda, 3 braci, siostrzenicę Ewę ++ z pokr.
17:15 Nabożeństwo
18:00 ……………………..
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www.parafia-kolonowskie.pl

1(1048) 05.01.2014 – 12.01.2014
Kolędnicy misyjni
Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził
się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie
kolęduje się z okazji uroczystości Trzech
Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy
misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy
centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają
swoim rówieśnikom w krajach misyjnych.
Ale do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają wszystkich – koleżanki i kolegów zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii. Pomagają im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup
i stowarzyszeń. W tym roku polskie dzieci będą wspierały rówieśników z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga, gdzie
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje działalność kilkudziesięciu ośrodków pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli
i szkół, a także programy ochrony życia dla dzieci ubogich, odrzuconych, osieroconych i okaleczonych. W Republice Konga pomoc
z funduszu PDMD to głównie stypendia szkolne i formacja chrześcijańska dla ponad 24 tys. dzieci. Natomiast w osłabionej konfliktami
Demokratycznej Republice Konga na wsparcie czeka ponad 91 tys.
dzieci. Tam projekty dofinansowywane przez PDMD dotyczą przede
wszystkim ochrony życia i edukacji.
SENTENCJA TYGODNIA: bł. Jan Paweł II: Ponieważ w Betlejem
zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy dzień jest
Bożym Narodzeniem

1/2014

Rok Pański 2013
Statystyki (w nawiasie dane z 2012 roku):
sakramentu chrztu św. udzielono 21 dzieciom - 10 dziewczynek, 11 chłopców (30)
pogrzebów było 29 - 21 kobiet, 8 mężczyzn (19)
sakramentu małżeństwa udzielono 11 parom (15)
do I komunii św. przystąpiło 11 dzieci (21)
sakramentu bierzmowania biskup udzielił 22 osobom (27)
z komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłani odwiedzali ok. 30 osób
szafarze komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 7 chorych
sakramentu namaszczenia chorych udzielono 111 razy
rozdano 67.000 komunii św.
Wpływy:
z wszystkich ofiar na cele: ogólno kościelne, diecezjalne, caritas, misje oraz na cele parafialne i cmentarne: 153.963 zł.
Wydatki:
na wszystkie cele: ogólno kościelne, diecezjalne, caritas, misje oraz na cele parafialne
i cmentarne: 155.829 zł.
na remonty i naprawy – 63.100 zł.: remont busa – 2.700 zł, zawiasy w drzwiach kościoła
– 600 zł, wymiana żarówek na ledowe – 1.500 zł, malowanie klasztoru i salki
u sióstr – 4.300 zł, zakup mebli do kuchni – 3.500 zł, pamiątkowa tablica w wejściu kościoła – 2.600 zł, wymiana oświetlenia na placu kościelnym – 5.500 zł, przegląd
organów - 3.300 zł, nowe 2 mikrofony i naprawa chłodni - 1.800 zł, remont napędu
dzwonów - 9.200 zł, wymiana schodów w wejściu kościoła - 28.000 zł, malowanie salki –
1.500 zł. (1.000 zł. z funduszy parafii i 500 zł. z Caritas).
Wydarzenia:
różnych spotkań w salkach i na plebanii było: 101
wyjazdy: Katowice-Panewniki, Zabawa – Łagiewniki - Kraków, dziewczyny do Częstochowy – Gidle – Leśniowa - Kroczyc i Truskolasu, młodzież do Lednicy, ministranci do
Opola, Częstochowy, Nysy - Jarnołtówka, kina, mc donalds. Na odpust św. Anny w Oleśnie, 2 x Wisła - Ustroń, na Górę św. Anny - chorzy, dzieci I komunijne, mężczyźni, ministranci, pieszo na obchody Aniołów Stróżów, na Msze o uzdrowienie do opola, na koncert Uwielbienia i kolędnicy misyjni do Opola, Róże różańcowe do Winowa, 8 x na Apel
Jasnogórski.
imprezy: Trio muzyczne z Czech, zespół Uśmiech, wernisaż Karola Panek, św. Marcin,
Jarmark Bożonarodzeniowy, występy orkiestry i chóru
gościło przy ołtarzu, 34 księży: Krzysztof Bytomski, o. Mariusz Góryjowski, Wolfgang
Globisch, Henryk Kontny, Walter Lenart, Marian Żagan, Waldemar Styra, Andrzej Styra,
Henryk Pocześniok, Norbert Wons, Józef Ibrom, ks. Andrzej Ochman, o. Konrad Kik –
rekolekcje, Andrzej Anderwald, Krzysztof Grzywocz, brat szkolny Paweł,
o. Józef Bała, o. Cherubin Żyłka, Jan Plichta, Józef Cichoń, Marian Demarczyk, bp. Paweł Stobrawa, Andrzej Demitrów, Norbert Nowański, Piotr Popanda, Stanisław Skolarus,
Bernard Kotula, o Adam Kuchta, Bernard Koj, o. Mirosław Lipowicz, Piotr
Rohoń, o. Beniamin Opara, Piotr Wróbel, Konrad Lempa oraz kapłani na pogrzebie
śp. Jerzego Pocześniok i kapłani na pielgrzymce opolskiej
parafialną stronę www. w mijającym roku odwiedzono 26.100 razy.
ukazały się 53 numery gazetki Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna
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 kolekta na cele diecezjalne. O 17:00 w kościele koncert kolęd
w wykonaniu naszego chóru Colnovica.
————————————————————————————
W poniedziałek Uroczystość Trzech Króli. Błogosławieństwo kredy,
kadzidła i wody. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na Mszę o 10:00 zapraszamy tegorocznych Kolędników Misyjnych, aby udzielić specjalnego błogosławieństwa. O 17:15 Nabożeństwo. Kolekta na misje.
————————————————————————————
W sobotę o 11:00 spotkanie Marianek. O 18:00 kolejne Czuwanie dla
dziewcząt w klasztorze sióstr.
————————————————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta kolędowa. Koniec okresu Bożego Narodzenia i kolędy.
————————————————————————————
Bóg zapłać: za złożone ofiary: Pasterka - 2.358 zł. 14 €, I święto 1.575 zł. 18 €, II święto - 2.183 zł. 6 €.
————————————————————————————
Do nabycia: Gość Niedzielny, Pico, Weite Welt, Stadt Gottes
————————————————————————————
Na plebanii do odebrania dwa znalezione rowery.
————————————————————————————
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Janowi
Richter, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————————————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Haraszowskie: Łucję
Deptała, Marię Stryczek, Agnieszkę Koik oraz Brygidę Krzywoń. Bóg
zapłać!
————————————————————————————
W styczniu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
06.01. Róża 4 p. Hildegarda Czupała
12.01. Róża 5 p. Elfryda Fleger
19.01. Róża 6 p. Maria Baron
26.01. Róża 7 p. Hildegarda Klabisch
Prowadź Boże Nas - w Roku Pańskim 2014 !

