Porządek Nabożeństw
od 04.01. do 11.01.2015 r.
Niedziela 04.01. II po Bożym Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30 Für verstorbenen Eltern beiderseits Albine Richart u Ernst. Klara u Josef Groβeltern, verst. Brüder
Wener, Gerhard, Franz, Rudi. Schwegerin Gisela, Schwagern Franz Günter. Tante Albine, Erna Graf,
Patenkind Marian verstorben Roman seine verst. Eltern, und alle aus der Verwandtschaft.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ mężów Franciszka i Stanisława, za ++ rodziców, teściów, dziadków
i krewnych z obu stron, + brata Reinholda i zięcia Huberta
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda z ok. urodzin oraz ++ rodziców i teściów
Poniedziałek 05.01.
8:00 1. Za ++ matkę Cecylię Niewergol, córkę Annę Nauman z ok. ich urodzin, ojca Alfonsa, teściów Jadwigę i Pawła Smieszkoł oraz ++ z rodziny i pokr.
2. ………………………………..
Wtorek 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Für Mutter Anna zum Todestag, Vater Wilhekm, Ehemann Józef, 2 Sohne Hubert u. Andrzej,
++ aus der Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………………..
17:15 Nieszpory
18:00 …………………………………..
Środa 07.01.
7:00 1. Za + siostrę Eleonorę w 2 r. śmierci, ++ męża Georga, rodziców, rodzeństwo i pokr.
2. ………………………………..
Czwartek 08.01
7:00 1. Za ++ matkę Franciszkę Osiński, ojca Tadeusza, dziadków, teściów, ++ z ,rodzin Osiński, Krupka,
Swoboda
2.………………………………..
Piątek 09.01.
7:00 1.………………………………..
2.………………………………..
Sobota 10.01.
8:00 …………………………………..
————————–—–————————————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę i teściową Leonardę Dudarewicz w 1 r. śmierci
Chrzest: Lena Małgorzata Opszańska
Niedziela 11.01. Chrzest Pański
7:00 Różaniec
7:30 …………………………………..
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 W int. wszystkich darczyńców i ofiarodawców - zam. od sióstr Karmelitanek
17:15 Nieszpory
18:00 Za + ojca w 1 r. śmierci

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

1(1099) 04.01. – 11.01.2015
Rok Pański 2014 - statystyka
(w nawiasie dane z 2013 roku):
sakramentu chrztu św. udzielono 30 dzieciom - 19 dziewczynek, 11 chłopców
(21)
pogrzebów było 15 - 5 kobiet, 10 mężczyzn (29)
sakramentu małżeństwa udzielono 7 parom (11)
do I komunii św. przystąpiło 16 dzieci (11)
sakramentu bierzmowania ks. biskup udzielił 12 osobom (22)
z komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłani odwiedzali ok. 40 osób
szafarze komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 9 chorych
sakramentu namaszczenia chorych udzielono 131 razy
rozdano 67.000 komunii św.
stronę www. odwiedzono 33.129 razy
wydano 52 numery (23.800 egzemplarzy) gazetki Nasza Kolonowska Rodzina
Parafialna
sprawowało Mszę św. 35 księży - gości
Ofiary parafii:
wpływy: z wszystkich ofiar na cele: ogólno kościelne, diecezjalne, caritas,
misje oraz na cele parafialne, remontowe i cmentarne: 208.792 zł.
wydatki na wszystkie cele: ogólno kościelne, diecezjalne, caritas, misje oraz
na cele parafialne remontowe i cmentarne: 164.043 zł.
na koncie parafii pozostało: 46.459 zł. (w tym na malowanie świątyni).
na ocieplenie i malowanie świątyni ofiarowało186 rodzin, oraz inne ofiary, po
odliczeniu materiału i robocizny ocieplenia, pozostało: 34.140 zł.
To są tylko liczby i cyfry. Za nimi kryje się tajemnica ludzkiego życia i przemijania.
Kryje się człowiek (którego zna Bóg) który w czas swego życia wkłada trochę ofiary materialnej, czasu, chęci, zdrowia i serca.
Ważne jest to, ilu osobom, w tym mijającym roku, dałem szczęście, uśmiech, dobre
słowa, przebaczenia. Ile osób powie na koniec roku - DOBRZE ŻE JESTEŚ! Na ile
zadowolony jest z Nas, Pan Bóg? Ile czasu Bogu ofiarowałem w mijającym roku?
Rok 2014 ofiarował Nam ok. 9.000 godzin.
Sentencja tygodnia: bł. Jan Paweł II. Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym Narodzeniem

1/2015

Rok Pański 2014
Dziękuję za każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą złożoną ofiarę. Pielgrzymowanie.
BÓG ZAPŁAĆ !
za każde dobro świadczone w 2014 roku dla naszej wspólnoty parafialnej
za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie
za zamawiane intencje mszalne i składane ofiary
za ofiary na cele kościoła, diecezji, misji, Caritas, na cele remontowe
za każdą wykonaną pracę w świątyni, placu kościelnym, plebanii, ogrodzie, cmentarzu
ks. Piotrowi, ks. Józefowi, oraz wszystkim księżom, którzy pełnili posługę
w naszej parafii
parafialnej Radzie Duszpasterskiej za każdą pomoc, radę
siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za obecność, modlitwy, za każdą parafialną posługę
panom kościelnym, szczególnie panu Franciszkowi za wszelkie wykonane
prace
nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. za posługę w świątyni i wśród
chorych
paniom i panom organistom
ministrantom, Dzieciom Maryi, lektorom
p. Manfredowi i orkiestrze, p. Iwonie i chórowi
p. Sabinie i Zespołowi Caritas za każdą pracę, wydawanie żywności oraz
troskę o potrzebujących, chorych, samotnych
p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie kościoł
Rodzinie Kolpinga i Bractwu św. Józefa
p. Irenie i Marii oraz innym paniom za troskę o otoczenie MB Fatimskiej
i św. Józefa
p. Romanowi i wszystkim troszczącym się o parafialny cmentarz
paniom bibliotekarkom za prowadzenie biblioteki
p. Marii i wszystkim troszczącym się o wystrój i dekorację kościoła
kierowcom busa
p. Henrykowi za wszelkie wykonywane prace
p. Marii za prace na plebanii
p. Rafałowi i Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz
stronie www.
p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG za współpracę
dyrekcjom i nauczycielom gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola

Dzisiaj nabożeństwo kolędowe o 17:15. Kolekta na cele diecezjalne.
————————–——————————————
W poniedziałek o 17:00 w salce u sióstr spotkanie wszystkich marianek.
————————–——————————————
We wtorek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św.
jak w każdą niedzielę. O 17:15 Nabożeństwo. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie wody, kadzidła i kredy. Na Mszy
św. o 10:00 błogosławieństwo wszystkich Kolędników Misyjnych. Kolekta na cele misji.
————————–——————————————
W przyszłą niedzielę kolekta to dar kolędowy.
————————–——————————————
Trwa wizyta duszpasterska. Plan kolędy podany na stronie
www. i w gablotce.
————————–——————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, ofiary, wykonane prace. Kolekta
na malowanie świątyni wyniosła 4.937 zł. i 11 €.
————————–——————————————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Helenie
Drzymała i p. Antoniemu Maniera składamy jak najserdeczniejsze życzenia. (ze względu na różne „kłopoty” zostają trochę zmienione zasady odwiedzin przez Caritas i wymieniana w gazetce solenizantów).
————————–——————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Fabrycznej: Małgorzatę Labus, Agatę Foryś, Annę Rathmann,
Urszulę Walus. Bóg zapłać!
Pięknego i błogosławionego tygodnia!

