Porządek Nabożeństw
od 12.11. do 19.11.2017 r.
Niedziela 12.11. XXXII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Pawła Leja w r. urodzin, + matkę Elżbietę (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę
i Ignacego, pokr.
17:15 Nieszpory
18:00 Za + Eugeniusza Rudzkiego, ++ rodziców Annę i Romana, brata Józefa, szwagra Stanisława, teścia
Józefa i pokr.
Poniedziałek 13.11. Pierwszych męczenników Polskich, wsp.
7:00 Za ++ rodziców Pawła i Annę Drzymała, Wiktorię i Cecylię Laski, rodzeństwo 5 braci, 4 siostry,
szwagrów i pokr.
Wtorek 14.11. bł. Marii Luizy Merkert, wsp.
17:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Ibrom w 1 r, śmierci
2. Za ++ rodziców Johannę i Kleofasa, Paulinę i Johanna, siostrę Irmgardę, braci Georga, Waltra,
Helmuta, szwagrów Ernesta i Józefa, bratową, + Wernera i ++ z pokr.
Środa 15.11.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie
z ok. 60 r. urodzin Elżbiety oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinie syna i dla 2 synów
Czwartek 16.11.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Różę i Franciszka, teścia Władysława pokr. i dusze opuszczone
Piątek 17.11. św. Elżbiety węgierskiej zakonnicy, wsp.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 1. W int. żyjących i ++ członków parafialnego zespołu Caritas, wolontariuszy, darczyńców i dobrodziejów
2. Za ++ męża i ojca Ernesta Dreja w r. śmierci, rodziców Teklę i Hermana Dreja, szwagrów, szwagierkę Różę, rodziców Marię i Józefa Kopyto, szwagra Gerharda, siostrę Elżbietę, swata Włodzimierza i Tomasza oraz dusze opuszczone
Sobota 18.11. bł. Karoliny Kózkównej, wsp.
8:00 Za+ Helenę Kampa w miesiąc po śmierci
15:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie
z ok. 50 r. urodzin Kornelii Niedzielskiej
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O dar życia wiecznego dla ++ męża i ojca Alfreda z ok. urodzin, jego rodziców Marię i Jana, teściów
Gertrudę i Wilhelma Drzymalla
Niedziela 19.11. XXXIII zwykła
7:00 Różaniec
7:30 Za żyjących i ++ członków Rodziny Różańcowej (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie
w rodzinie i rodzinie synów
17:15 Nieszpory
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. łaski, opiekę i zdrowie
z ok. 60 r. ślubu

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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Informacje
Sakrament chrztu udzielany jest w I soboty miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 15:00. Jest to
również Msza św.
w rocznicę urodzin i chrztu.
Terminy udzielanego chrztu: 02.12.2017 r.,
26.12.2017 r. (o godzinie 10:00). W 2018 roku:
07.01. (o godzinie 10:00), 03.02., 03.03., 01.04.
(o godzinie 10:00), 05.05., 02.06., 07.07., 04.08.,
01.09., 06.10., 03.11., 01.12., 25.12. (o godzinie
10:00).
Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców
chrzestnych w I niedziele miesiąca po Mszy św.
o godz. 10:00. Tylko na tej nauce będą wydawane
zaświadczenia dla rodziców chrzestnych i zapisywane chrzty w naszej parafii (przynosimy akt
urodzenia dziecka i dane rodziców i chrzestnych).
Chrzestni mieszkający poza naszą parafią mogą uczestniczyć w naukach u siebie i dostarczają
zaświadczenie. Natomiast Ci, którzy będą chrzestnymi w naszej parafii lub są mieszkańcami
naszej parafii a będą rodzicami poza parafią, mają obowiązek uczestniczyć w naukach u Nas.
Terminy nauk: 26.11.2017 r. W 2018 roku: 28.01. 25.02. 25.03. 29.04. 27.05. 24.06. 26.08.
30.09. 28.10. 25.11. 16.12.
Kancelaria czynna jest po Mszach od poniedziałku do piątku. W I soboty miesiąca od godziny 19:00 będzie dyżur ks. Piotra-proboszcza. Jeśli ktoś chce porozmawiać, ma problemy lub
ich nie ma, pragnie rady lub po prostu wygadać się. Zapraszam!
Terminy dyżurów: 02.12.2017r. W 2018 roku: 06.01., 03.02. 03.03., 07.04., 05.05., 02.06.,
01.09., 06.10., 03.11., 01.12.
Remonty
Oprócz bieżącego utrzymania obiektów parafialnych i bieżących napraw, planujemy w przyszłym roku wymienić okna w salce katechetycznej oraz malować kaplicę pogrzebową. W tym
celu od czasu do czasu będzie kolekta tzw. remontowa. Można też ofiary składać w kancelarii
oraz wpłacać na konto z dopiskiem remont.
numer konta: BS - 28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
Planowane kolekty na ten cel będą: 19 listopada; 11 lutego; 18 marca.
Sentencja: Abraham Lincoln - Większość ludzi jest o tyle szczęśliwa, o ile tak sobie postanowi.
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Boże Ciało – ołtarze i trasa
Pragniemy, aby trasa Procesji przebiegała w całości na ulicach, które w danym roku
stawiają ołtarze.
* 2018 r. Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna, Dębowa
* 2019 r. 1 Maja, Żeromskiego
* 2020r. ks. Czerwionki, Topolowa, Krzywa
* 2021r. Kościuszki, Kolejowa, Nowa
* 2022r. Opolska, Leśna, Prosta
* 2023r. Stare Osiedle
* 2024r. Nowe Osiedle
„Z nadzieją do Panamy”.
Jest moc i entuzjazm! Mamy wiele pomysłów, planów, aby działać na różnych płaszczyznach, modlitewnej, duchowej, materialnej, więzi osobowej. Są też osoby (i to nie mało),
które bardzo konkretnie (oszczędzają całą mocą swą) myślą o wyjeździe na ŚDM w 2019
roku. Niektóre inicjatywy:
- zachęcamy Każdego do odmawiania jednej 10 Różańca w tygodniu w intencji młodych
w int. ŚDM w Panamie
- 01.12. „Droga 3+3=12km” w intencji młodych.
- I niedziela Adwentu po Mszach św. i na Jarmarku Adwentowym stoisko z różnymi
rzeczami (szczegóły zostaną podane).
- pół godziny przed Pasterką Czuwanie Modlitewne przygotowane przez grupę „Z nadzieją...”.
- 16 czerwca 2018 roku Festyn Parafialny „Z nadzieją do Panamy”. Już dziś zapraszamy
do uczestnictwa, ale też każdego chętnego prosimy o włączenie się w przygotowanie tego
wydarzenia. Zwrócimy się z prośbą o pomoc do grup parafialnych i działających organizacji.
- w sierpniu pragniemy przyjąć i ugościć młodzież z Hochdahl.
oraz wiele innych spraw mamy w planach, o których będziemy informować.
————————————–—–———–———–——–—–———–—————
II część - Nasz kościół. Autor p. Gerard Mańczyk
Prace przy wykopach pod fundamenty rozpoczęły się 14 grudnia 1948r. Był to miesiąc
zimowy jednak pogoda sprzyjała rozpoczętej pracy. Mężczyźni ręcznie łopatami wybierali
piasek, pod fundamenty ścian i filarów na głębokość 2 m, i głębokie wykopy pod piwnice
pod prezbiterium i pod zakrystią. oraz duży wykop pod płytę fundamentową wieży kościoła. Kobiety ręcznie łopatami odrzucały nadmiar pisaku dalej od wykopów, tak że powstały
cztery wielkie góry pisaku. Z nadejściem zimy prace przerwano. Po 2,5 miesięcznej przerwie, w połowie marca, prace ruszyły dalej. Przystąpiono do nich z jeszcze większym
zapałem, gdyż 19 lutego 1949r. została wydana pisemna zgoda na budowę kościoła.
Dzisiaj wiemy że dla Kolonowskiego i Żędowic były to ostatnie wydane przez Polskie
Władze Ludowe zezwolenia na budowę kościołów. Gdyby Ks. Czerwionka wystąpił o rok
później z wnioskiem, zezwolenia na budowę kościoła władze by nie wydały. Tak więc
Opatrzność Boża, oraz Maryja której kościół miał być poświęcony czuwała nad tym dziełem. Prace posuwały się w imponującym tempie, do końca maja wykonano wykopy oraz
fundamenty i stropy piwnic pod prezbiterium, oraz zakrystią a w czerwcu wymurowano
ściany kościoła już na wysokość powyżej jednego metra w tym do wysokości 90 cm, ściany tzn. cokół, wykonano z ciosanego kamienia wapiennego. Do dalszych prac murarskich
zaczęto stawiać drewniane rusztowania. W dniu 3 lipca 49 roku mieszkańcy Kolonowskiego, budowniczowie oraz ks. Czerwionka przeżywali uroczystość poświęcenia budowy
i wmurowania kamienia węgielnego.

Dziś kolekta na cele parafii oraz na Pomoc Kościołowi w potrzebie. O 17:15
Nieszpory. W kościele w Kielczy o godzinie 15:30 koncert „Gaude Mater
Polonia - Wincenty z Kielczy in memoriam”.
——–————–—–—–———–—–—————————————
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. O 18:00 spotkanie rodziców kandydatów do I Spowiedzi i Komunii św.
——–————–—–—–———–—–—————————————
W czwartek w salce spotkania kandydatów do Bierzmowania (przynosimy
zeszyt do religii z wklejonymi kartkami):
- o godzinie 18:00 klasa VI, VII, II gimnazjum
- o godzinie 19:00 klasa III gimnazjum
——–————–—–—–———–—–—————————————
W piątek o 17:00 Msza św. w int. parafialnego zespołu Caritas dobrodziejów, darczyńców, pomagających, wspierających to dzieło, pracowników
Stacji i Gabinetu. Po Mszy św. na spotkanie, poczęstunek i rozmowy
w salce ZAPRASZAMY.
——–————–—–—–———–—–—————————————
W sobotę o 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na cele remontowe parafii. O 17:15 Nieszpory.
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
Praga do środy prośba o uregulowanie kosztów wyjazdu (na konto parafii
z dopiskiem Praga lub u ks. Piotra). W przyszłą niedzielę po Mszach św.
o 7:30 i 10:00 krótkie spotkanie dla wyjeżdżających.
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskie Eryka
Zmudzik, Mariola Wilkosz, Teresa Bereziuk, Urszula Ozimek. Bóg zapłać!
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
++ Odbył się pogrzeb śp. Ginter Bernais l. 76. Wieczny odpoczynek…
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace.
Za wspólną modlitwę za zmarłych, złożone ofiary z racji wypominek. Przygotowanie spotkania z św. Marcinem.
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy
życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
——–————–—–—–———–—–—————————————
——–————–—–—–———–——————————————
Do nabycia Gość Niedzielny, książeczka Droga do nieba
Pięknego i Błogosławionego tygodnia

