Porządek Nabożeństw
od 06.09. do 13.09.2015 r.
Niedziela 06.09. XXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Elżbietę Leja, ojca Pawła, oraz ++ z pokr. (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie z ok. 37 r. ślubu oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + męża i ojca Herberta Kania, ++ rodziców Elżbietę i Alfreda Steinert, teściów Martę i Stanisława, ++ z rodzin Dryś, Steinert, Fidler, Kania
Poniedziałek 07.09.
7:00 W pewnej intencji
Wtorek 08.09. Narodzenie NMP, święto
8:30 W int. żyjących i ++ członków Róż Różańcowych
Środa 09.09.
18:00 Z podz. za dar życia otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. opiekę MB i dary Ducha św. dla syna
Beniamina z ok. 18 r. urodzin
Czwartek 10.09.
17:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18:00 1. Za ++ rodziców Marię i Franciszka, teściową Różę oraz ++ pokr.
2. Za ++ męża i ojca Marcina w 10 r. śm., ojca Jana, teściów Zofię i Gerharda, braci Franciszka
i Edwarda
Piątek 11.09.
17:30 Różaniec w int. młodzieży i ŚDM 2016
18:00 Za ++ rodziców Albinę i Pawła, ++ teściów Bronisławę i Pawła, szwagra Konrada z ok urodzin,
szwagra Jerzego i pokr.
Sobota 12.09.
8:00 Za + szwagra Georga w r. śmierci, ++ rodziców, siostry Eleonory, Irenę, Gerdę, braci Wilhelma,
Leonarda, bratową, siostrzeńca, szwagrów i pokr.
15:30 Msza i ślub: Justyna Jankiewicz i Tomasz Nowrok
————————–—–——–————————————–——–——————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Ewalda z ok. urodzin, rodziców, teściów, brata, szwagrów ich synów, + Józefa
Niedziela 13.09. XXIV zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + matkę Krystynę w 2 r. śmierci, ojca Wiktora, rodziców Elżbietę i Gerharda i pokr.
(Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + siostrę Hildegardę w r. urodzin, męża Johana, rodziców Marię i Antoniego, męża Józefa,
teściów Marię i Ignacego, Gertrudę, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu
16:00 Nabożeństwo Fatimskie
18:00 Za + Otylię Stefan - zam. od sąsiadów

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Parafia religijnie
Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież, dorosłych z serca zachęcamy do
przestrzegania 3 przykazania Bożego oraz 1 przykazania Kościelnego, które dotyczą
udziału, pod grzechem ciężkim w Mszy św. niedzielnej. Kładziemy w sumieniu i sercu
dzieci i rodziców udział w Mszy św. szkolnej w środy o 17:00. Ten Rok to przygotowanie do ŚDM 2016 w Krakowie. Z całego serca zachęcamy wszystkich młodych do aktywnego przygotowania i korzystania z wszelkich propozycji, które do tego czasu będą.
Trwa jeszcze Rok Życia Konsekrowanego. Zachęcamy, zapraszamy naszych parafian,
do włączenia się i podejmowania działania w różnych grupach w parafii istniejących i
działających. Zapraszam grupy parafialne do jesiennych spotkań w ogrodzie plebanii
(terminy będą podawane). Msza chrzcielna i roczków jest w I sobotę miesiąca o 15:00,
nauka przed chrztem jest w II sobotę miesiąca o16:30. Osoby zawierające małżeństwo
zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed tym wydarzeniem. Można gościom zasugerować, iż jednym z darów jest w tym dniu jest przyjęta Komunia św. w int nowożeńców.
Prosić fotografa by swoje zadanie wykonywał delikatnie. Prośba o nie zaśmiecanie placu kościelnego po uroczystości czymkolwiek. Zachęcamy do czytanie prasy religijnej
(Gość Niedzielny, Mały Gość, Misyjne Drogi oraz czasopism w j. niemieckim). Biblioteka z książkami czynna po Mszy św. w niedzielę o 10:00. Filmy DVD można wypożyczać w godzinach kancelaryjnych w ciągu tygodnia (tytuły podane są w gablotce z tyłu
kościoła).
Oprócz codziennego duszpasterstwa będą w tym roku jeszcze następujące wydarzenia:
- 20.09. niedziela – Diecezjalne Dożynki na Górze św. Anny
- 27.09. niedziela – kiermasz różnych rzeczy związanych ŚDM
- 02 – 04. 10. piątek – niedziela – Camino od Ślęży do Środy Śl. 70 km.
(zgłoszenia u ks. Piotra do 19.09.)
- 11.10. niedziela - Dzień Papieski, ofiary będą przeznaczone na organizację ŚDM
w naszej parafii
- 12 - 16.10. - zamawianie intencji mszalnych na 2016 rok
- 22.11.niedziela – zakończenie Roku Życia Konsekrowanego i rozpoczęcie Roku Miłosierdzia
Prośba: do końca września u ks. Piotra zgłosić chęć goszczenia Kogoś przed ŚDM w
przyszłym roku. W parafii goście będą od 20 do 25 lipca 2016 r. Zgłaszając podajemy:
adres, nr telefonu, ile osób chcemy przyjąć, czy to mają być dziewczyny czy chłopcy.
Sentencja tygodnia: Zakończyła się 35 parafialna pielgrzymka na obchody Aniołów
Stróżów na Górze św. Anny. Pielgrzymowało: pieszo w piątek 35 osób, w niedzielę 40
osób, autokarem w sobotę 40 osób, w niedzielę swoimi samochodami 19 osób. Bóg zapłać wszystkim za wszystko!
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Parafia gospodarczo:
Zakończyły się prace przy naszej świątyni. Pierwszy etap było to ocieplenie stropu, drugi
etap to malowanie wnętrza naszego kościoła. Prace malarskie trwały ponad
2 miesiące. Czy długo? Można sobie przedstawić malowany pokój w mieszkaniu, ile to
trwa.? Dodatkowo było wiele dodatkowych Mszy św. (pogrzeby, śluby, jubileusze)
i prace trzeba było przerywać Prace przedłużyły się również z powodu malowania ławek,
podestów i drzwi. W pierwotnym planie nie było to uwzględnione. Z tego powodu prace
przedłużyły się w czasie, ale też koszty tych prac wzrosły. Pomalowane zostało właściwie wszystko. Wzór ścian pozostał w zasadzie bez zmian, wybrano nieraz inną tonację
kolorów. Dodatkowo wykonano inne prace i zakupiono nowe rzeczy: lampka wieczna,
kinkiety, baldachim, stacje drogi krzyżowej, 10 ławek na plac
kościelny i cmentarz, stolik, szycie i pranie poduszek na ławki. Dodatkowo zamontowano: nowe gniazdka, 100 metrów przewodów do podłączenia wyświetlaczy pieśni, odnowiono krzesła w prezbiteriom, wyczyszczono gruntownie posadzkę w prezbiterium, inaczej ustawiono reflektory i wymieniono żarówki w prezbiterium, ubogacono obraz Miłosierdzia Bożego. Zapłacono za te rzeczy 16.470 zł.
Prace malarskie wykonała Firma Norbert Halupczok.
Wiele prac wykonali parafianie. Dziękujemy siostrze Macieji, paniom Marii Kruk, Irenie
Czupała, Marii Drzyzga, Marii i Annie Respondek, panom Józefowi Koj, Jerzemu Lorek,
Henrykowi Schatton, Henrykowi Drzyzga, Manfredowi Jancik, wszystkim sprzątającym
kościół w czasie malowania. Bóg zapłać !
Ogromne podziękowania za składane na cele remontowe ofiary na konto bankowo,
w kancelarii, zakrystii oraz kolektach. Bóg zapłać !
Zestawienie finansowe remontu:
Wpływy: 335 wpłat na konto: 91.839 zł. 5 kolekt: 35.711 zł. inne:11.732 zł.
razem: 139.282 zł.
Wydatki: zakup wełny na ocieplenie stropu i robocizna: 35.000 zł. prace malarskie:
86.023 zł. zakupione rzeczy: 16.470 zł. razem: 136.493 zł.
Szanujmy wymiar materialny naszego kościoła. Nie opierajmy się o ściany, nie niszczmy
ławek, nie przyklejamy gum do żucia w różne miejsca, starajmy się uważać gdy mamy
zapaloną świecę na kapiący wosk. Za wszelkie trudności w czasie trwania remontu –
przepraszam. Wszystkie rzeczy dawne (kinkiety, stacje drogi krzyżowej) pozostały
i zawsze do nich można wrócić. Ramę obrazu Miłosierdzia Bożego można w każdej
chwili rozebrać.
Cmentarz: ofiary wpłacone w 2015 roku (za pomniki i przedłużanie opłat za miejsce):
2.250 zł. Wydatki cmentarne w 2015 roku: za wywóz pojemników przez firmę Remondis: 3.316 zł. za wodę: 1.400 zł. razem: 4.716 zł.
Na zakup opału do obiektów parafialnych były dwie kolekty, zebrane ofiary: 9.360 zł.
Zakupiono część opału. groszek, miał: 9.620 zł.
Prace planowane jeszcze w tym roku: remont dachu na budynku gospodarczym obok
klasztoru sióstr, uporządkowanie drzewek i tui na cmentarzu.

Dziś kolekta na cele diecezji i seminarium. Nieszpory o godz. 17:15.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna Zapraszamy ! O 18:00 w salce spotkanie rodziców dzieci, które
w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. O 19:00 na plebanii spotkanie katechetów.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
W piątek o 19:00 w salce spotkanie kandydatów do Bierzmowania i ich rodziców.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
W sobotę odpust Podwyższenia Krzyża św. w zameczku w Zawadzkiem Msza św. o godz. 14:00.
O 17:30 Nabożeństwo Maryjne. O 19:00 w ogrodzie plebani zapraszam na spotkanie szafarzy
Komunii św.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele parafii. O godz. 16:00 Nabożeństwo Fatimskie.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Siostra Juranda zaprasza chętnych do pogłębienia swej wiary w ramach spotkań Dzieci Maryi, oraz
wszystkich, którzy chcą chwalić Boga śpiewem na spotkanie (organizacyjne) w środę po Mszy św.
szkolnej.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Kancelaria czynna po Mszach św. Sakrament pokuty przed Mszą św.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Do nabycia Gość Niedzielny, Mały Gość, Stadt Gottes, Pico, Weite Welt. Stronę parafii www.
w miesiącu sierpniu odwiedzono 3.500 razy. W zakrystii do odebrania plan kierowców.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Bóg zapłać za składane ofiary, modlitwy, dobro i wykonane prace. Za troskę o rabatki kwiatowe, za
zrzucenie do piwnic opału, za prace murarskie w ogrodzie plebanii.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Zapowiedzi przedślubne: 2. Adam Kała zam. Grodzisko i Cecylia Rathmann zam. Kolonowskie.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Wandzie Pietrek składamy jak najserdeczniejsze
życzenia.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Leśnej: Erykę Woźnica, Edytę Bryłka, Irenę
Śmieszkoł i Gabrielę Grobarek. Bóg zapłać!
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
Organizowany jest wyjazd na Pielgrzymkę Narodów do Zlotych Hor w sobotę 19.09. Zapisy
u p. Katarzyny Muc 77 4611063.
——–————–—–—–————————–—–———–——–———–———————
W tym roku za przygotowanie Dożynek Diecezjalnych na Górze św. Anny odpowiedzialny jest
nasz dekanat Zawadzkie. Z naszej parafii Mszę św. uświetni chór, orkiestra, szafarze, marianki,
ministranci ewentualnie dzieci z darami. Dożynki będą 20 września, Msza św. o godz. 11:00. Jako,
że nie często możemy uczestniczyć w tym diecezjalnym święcie, dlatego w tym roku ZAPRASZAMY do udziału jak najliczniejszą grupę parafian. Myślę, że nie jest to tak daleko i w miarę chęci
można tam dojechać. Będzie też możliwość dojazdu autokarem zapisy u p. Iwony Cierpich
tel.77 4631807. Będzie to też nasze parafialne podziękowanie za tegoroczne zbiory, za chleb
powszedni i eucharystyczny. Dlatego nie będzie dożynek w parafii.
Błogosławionego i pięknego tygodnia !

