Porządek Nabożeństw
od 03.01. do 10.01.2016 r.
Niedziela 03.01. II po Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30 ………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + męża i ojca Franza, ++ rodziców Annę i Augusta, teściów Marię i Teodora, szwagrów Jerzego
i Pawła, Gintra, Hildegardę, Gilberta i pokr.
15:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
w rodzinie z ok. 70 r. urodzin męża, ojca i dziadka Józefa
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża Henryka w r. urodzin
Poniedziałek 04.01.
7:00 1. Za ++ matkę Irenę Hazik w 1 r. śmierci
2.………………………..
Wtorek 05.01.
7:00 1. Za + córkę Annę Naumann, matkę Cecylię Niwergol z ok urodzin, ojca Alfonsa, teściów Jadwigę
i Smieszkoł, ++ z rodziny i pokr.
2. Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
dla Moniki i Karola z ok. urodzin
Środa 06.01. Objawienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Annę w r. śmierci, ojca Wilhelma, męża Józefa, 2 synów Andrzeja i Huberta, brata Georga
i pokr. (Deutsch)
10:00 Do Bożej Op. przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla
Henryka Drzyzga z ok. urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach synów
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża i ojca Józefa, rodziców Martę i Wilhelma, 3 braci, 2 bratowe, szwagra, teściów Jadwigę
i Pawła, ++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu
Czwartek 07.01.
7:00 1. Za + ojca Gintra Stefan w r. śmierci, ++ z pokr. Stefan, Czaja
2.………………………..
Piątek 08.01.
7:00 1..………………………..
2.………………………...
Sobota 09.01.
8:00 Za ++ matkę Marię, ++ Jana, Michała, i pokr.
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Ludwika w 12 r. śmierci ++ rodziców teściów i pokr.
Niedziela 10.01. Chrztu Pańskiego
7:00 Różaniec
7:30 ………………… (Deutsch)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 ………………………...
17:15 Nabożeństwo
18:00 .………………………...

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl

1(1150) 03.01. – 10.01.2016
Rok Pański 2015 - statystyka (w nawiasie dane z 2014 roku):
- sakramentu Chrztu św. udzielono
24 dzieciom - 7 dziewczynek, 17 chłopców (30)
- pogrzebów było 28 - 19 kobiet,
9 mężczyzn (15)
- sakramentu Małżeństwa udzielono
22 parom (7)
- do I Komunii św. przystąpiło 17 dzieci (16)
- sakramentu Bierzmowania ks. biskup
udzielił 17 osobom (12)
- z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedzał ok. 30 osób
szafarze Komunię św. zanosili w każdą niedzielę do ok. 6 chorych. W kościele rozdano 59.000
Komunii św.
- stronę www. odwiedzono . razy 41.200
- wydrukowano 51 numery (23.200 egzemplarzy) gazetki Nasza Kolonowska Rodzina Parafialna
Ofiary parafii:
- wpływy: z wszystkich ofiar na cele: ogólno kościelne, diecezjalne, Caritas, Misje oraz na cele
parafialne: 115.319 zł.
- wydatki na wszystkie cele: ogólno kościelne, diecezjalne, Caritas, Misje oraz na cele parafialne:
119.230 zł.
- w tym jest zawarta ofiara na organizację ŚDM w naszej parafii: 2.700 zł.
- w tym podany jest fundusz cmentarny: wpływy: 6.950 zł. wydatki: 6.286 zł.
- wpływy: na ocieplenie i malowanie świątyni oraz remont dachu budynku gospodarczego: 139.282
zł.
- wydatki: na ocieplenie i malowanie świątyni oraz remont dachu budynku gospodarczego: 142.128
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 modlitwy, ofiary materialne, uczynki,
czas, zdrowie. Ważne jest to, ilu osobom, w tym mijającym roku, dałem szczęście, uśmiech, dobre
słowo, przebaczenie. Ile osób powie na koniec roku - dobrze, że Jesteś! Na ile zadowolony jest
z Nas, Pan Bóg? Ile czasu Bogu ofiarowałem w mijającym roku?
Jako ksiądz Piotr
za każde zło - PRZEPRASZAM!
za każde dobro duchowe i materialne - DZIĘKUJĘ!
Sentencja tygodnia: z Dzienniczka św. s. Faustyny - Poznałam, że niektóre osoby mają szczególny
dar dokuczania innym. Ćwiczą jak mogą.
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Rok Pański 2015
Dziękuję za każdy gest serca i życzliwość. Dobre słowo, troskę. Każdą modlitwę. Za każdą złożoną ofiarę. Pielgrzymowanie.
BÓG ZAPŁAĆ !
za każde dobro świadczone w 2015 roku dla naszej wspólnoty parafialnej
za każdą obecność w kościele, każdą modlitwę, ofiarowane cierpienia
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
wszystkim księżom, którzy pełnili posługę w naszej parafii
parafialnej Radzie Duszpasterskiej za każdą pomoc, radę
siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus za 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
pracownikom Stacji i Gabinetu Caritas Diecezji
p. Marii i Różom Różańcowym za modlitwę i troskę o otoczenie świątyni
Rodzinie Kolpinga, Bractwu św. Józefa, członkom Szkaplerza, Margaretkom
i Serduszkom
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, mechanikom za naprawy i przeglądy
p. Henrykowi za wszelkie wykonywane prace
p. Marii za prace na plebanii
p. Marcinowi za prace przy naszej gazetce parafialnej oraz stronie www
p. Burmistrzowi oraz pracownikom UMiG, wszystkim pracownikom gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola
Wszystkim, za każdy często anonimowy gest, ofiarę, pracę, dobre słowo - Dziękuję
Niech Bóg Wynagradza i Błogosławi

Dziś Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na cele seminarium i diecezji.
——–————————–———————–———————
W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. o 7:30
w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta na
cele misji. Podczas każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy,
wody, kadzidła. Symboliczny kawałek kredy i mirry będzie można
nabyć (ofiara) z tyłu kościoła.
——–————————–———————–———————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
——–————————–———————–———————
Przyszła niedziela Chrztu Pańskiego. Msze św. o 7:30 w j. niemieckim, 10:00 i 18:00. Nabożeństwo o 17:15. Kolekta kolędowa.
——–————————–———————–———————
Bóg zapłać: za każde dobro, ofiary, modlitwy.
——–————————–———————–———————
W gablotce i na stronie www podane są informacje dotyczące planowanej pielgrzymki do Włoch w 2016 roku. Kościoły Jubileuszowe w naszej diecezji. Plan kolędy. Wyniki wyborów do PRD.
——–————————–———————–———————
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
——–————————–———————–———————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie:
Zofia Świerc, Gizela Lebioda, Izabela Dudek, Irena Włodarczyk.
Bóg zapłać!
Dzieci, rady mej słuchajcie, Ojcowski rząd zachowajcie
Święto niechaj świętem będzie, Tak bywało przed tym wszędzie
Święta przed tym ludzie czcili, A przedsię wszytko zrobili
A ziemia hojnie rodziła, Bo pobożność Bogu miła
Dziś bez przestanku pracujem, I dniom świętym nie folgujem
Więc też tylko zarabiamy, Ale przedsię nic nie mamy

