Porządek Nabożeństw
od 10.12. do 17.12.2017 r.
Niedziela 10.12. II Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Łucję Sowicz, ojca Antoniego, męża Henryka, dziadków i pokr. (j. polski)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie dla Marii Bonk z ok 70 r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 Za + matkę Rozalię w 1 r. śmierci
Poniedziałek 11.12.
17:00 Za ++ ojca Tadeusza Osińskiego z ok. urodzin, matkę Franciszkę, teściów Marię
i Franciszka Swoboda i pokr.
Wtorek 12.12.
17:00 Za + ojca Adama w 15 r. śmierci
Środa 13.12. św. Łucji, dziewicy i męczennicy, wsp.
17:00 Za ++ ojca Jana Wieczorek, Krystynę i Ernesta Mocny, ++ z rodzin Baron i Wieczorek
Czwartek 14.12. św. Jana od krzyża, prezbitera, doktora, wsp.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ ojca Franciszka, matkę Marię, siostrę Elżbietę pokr i krewnych
Piątek 15.12.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie z ok. 65 r. urodzin Brygidy, oraz o Boże bł. i zdrowie w rodzinach córek

Sobota 16.12.
8:00 …………………..
9:00 W int. Ministrantów naszego dekanatu i ich rodzin
——————————————–—-——————————–
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża Kazimierza Bereziuk w 1 r. śmierci
Niedziela 17.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, teściów Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego
i pokr.(j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalszą opiekę, łaski
i zdrowie dla Klaudii Skiba z ok 50 r. urodzin
17:15 Nabożeństwo
18:00 Za ++ męża i ojca Wiktora, rodziców z obu stron, siostry, braci, szwagrów i pokr.

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
www.parafia-kolonowskie.pl
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V część - Nasz kościół. Autor p. Gerard Mańczyk

Nasz Parafialny Dom Boży ma następujące wymiary:
• Nawa główna ma średnicę koła 25m od filara do
filara, a 27m od ściany do ściany
• Nawa prezbiterium ma średnicę koła 12m, jest
to polowa tego koła o promieniu 6m
• Przedsionek tz. wieży dzwonnicy 3,7mx7m, grubość ścian pod dzwonnicę wynosi 1,7m
• Przedsionek pod chórem o wymiarach 4m x
8,4m
• Całkowita wewnętrzna długość kościoła, od
ściany prezbiterium do drzwi wyjściowych wynosi 41m
• Wysokość ścian od posadzki do gzymsu nad filarami wynosi 11,5m
• Wysokość sufitu od gzymsu nad filarami do rozety wynosi 12,5m
• Wysokość wieży kościoła wraz z krzyżem 10,5m
• Całkowita wysokość kościoła od poziomu ziemi wynosi 35m
W nawie głównej jest 26 ławek na 350 miejsc siedzących, w nawach bocznych
na 100 miejsc siedzących oraz na chórze na 50 miejsc siedzących. Łącznie jest
500 miejsc siedzących.
Dziś kończymy teksty o historii budowy naszego kościoła, które ukazywały się
przez kilka numerów naszej parafialnej gazetki. Autorem tekstów jest nasz
parafianin, któremu za włożony trud dziękujemy. Warto przechować te teksty,
mówiące o historii. Ale też przed każdym z Nas zadanie i odpowiedzialność
aby dbać o Nasz wspólny Dom Boży, życie parafii materialne i duchowe. Aby
to co Nam zostało przekazane, z takim trudem wybudowane, przekazać następnym pokoleniom.
Sentencje: Phil Bosmans - Dłużej spać, ale najlepiej nocą. Kto śpi z rana,
przesypia najpiękniejsze chwile życia.
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W 1952r. ukończono montaż konstrukcji dachu, następnie wykonano. Konstrukcję metalową obito deskami a drewno obito metalową blachą. Na jej
uwieńczeniu trzej młodzieńcy: Jan Murlowski, Eryk Walaszek i Edward
Gomoluch zamocowali duży bo wysoki na 4 m, metalowy Krzyż. Krzyż wykonał kowal Jan Piotrowski z Krasiejowa. Poświęcenie krzyża odbyło się
07.09.1952r. Mały krzyż nad wieżyczką w prezbiterium wykonał Bolesław
Szyndzielorz z Gliwic. W wieżyczce umieszczono dzwonek z brązu z napisem
COLONNOWSKA. Po ukończeniu konstrukcji przystąpiono do deskowania
zewnętrznego dachu, oraz do bardzo skomplikowanej drewnianej konstrukcji
sufitu wewnątrz kościoła oraz jej zadekowania. Potrzebne duże ilości drewna
na dach i sufit, parafia otrzymała od Wspólnoty Wolnych Chłopów z Kadłuba.
Dzięki staraniom Pana Pawła Ziaji została zakupiona papa bitumiczna na dach.
Tak ogromna ilość została dostarczona na budowę wagonem kolejowym aż
pod plac budowy. Wszystkie prace blacharskie i dekarskie przy dachu wykonali: Wilhelm Garcorz, Wilhelm Smieszkol, Teodor Dylla, Józef Jedrzejczyk,
Georg Luczyk. Tak pod koniec 1952r kościół na zewnątrz był już gotowy,
w tym samym roku ukończono też prace przy budowie plebani. Rok 1953 to
prace wewnątrz kościoła. Rodzina Buhl z Krasiejowa ofiarowała dębowe drewno na stolarkę okienną i drzwiową. Kamieniarz z Wadowic z kamieni piaskowca który pochodził z czasów wojny a zalegały na stacji w Krasiejowie, wyciosał piękne kształty portali drzwi wejściowych kościoła oraz plebani, również
kolumny w oknach. Najpierw wykonano konstrukcję drewnianą sufitu kościoła
która następnie zadeskowano i otynkowano. Po zabudowaniu stolarki przystąpiono do tynkowania ścian. Piękne gzymsy na suficie i filarach wykonał mistrz
murarski, trzeci z braci Schenków, Roch Schenk, on też prowadził prace tynkarskie. Otynkowane ściany od razu malowano w kolorze białym. Po usunięciu
rusztowań, przygotowano podłoże pod posadzkę kościoła. Potrzebny gruz furmankami przywożono z Fosowskiego, z zniszczonych domów działaniami
wojennymi. Następnie wykonano kolorową podłogę z tz lastryka, z betonu
zmieszanego z grysem kamiennym. W 1953r już w nowym kościele odprawiono pierwszą pasterkę. Wspaniałe dzieło, nowy, okazały, o niespotykanej konstrukcji kościół był gotowy. Wielka to zasługa budowniczego ks. Henryka
Czerwionki, ale również parafian. Przede wszystkim za wyjątkową ofiarność:
swojego czasu, swojej pracy a przede wszystkim ofiarność materialną, oczywiście przy wsparciu wielu innych parafii i kurii biskupiej z Opola. W dniu 30
maja odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Poświęcenia dokonał ks. Wacław Wycisk późniejszy biskup pomocnicy diecezji opolskiej. Patronem kościoła już od zamiarów budowy zostało Niepokalane Serce Maryi. Parafia od samego początku czciła swoją patronkę Maryję i jej Niepokalane Serce.
W szczególny sposób od 1988r kiedy to w roku maryjnym o. werbista Chudoba
prowadził rekolekcje w parafii. On to po uzgodnieniu z ks. Wolfgangiem Globiszem sprowadził do Kolonowskiego dużą figurę Matki Boskiej Fatimskiej.
Od tamtego czasu prawie przez 30 lat, licznie zgromadzeni parafianie, corocznie odprawiają nabożeństwa fatimskie.

Dziś kolekta na cele parafii. O 17:15 Nieszpory Adwentowe. W Staniszczach
Wlk. Wieczór Muzyki Adwentowej o 17:00, wykonawcy: Arkadiusz Popławski
(organy) i chór Colonovica.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W środę podczas Rorat przyjęcie nowych ministrantów.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W sobotę o 9:00 Msza św. dla ministrantów naszego dekanatu, następnie Turniej piłki nożnej. Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 10:00 Tradycyjna Wigilia organizowana
przez nasz parafialny Caritas. Zapraszamy Wszystkich! O 17:15 Nabożeństwo
Adwentowe.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Rodzina naszej wspólnoty parafialnej ucierpiała w wyniku pożaru. Na szczęście
nikomu nic się nie stało, jednak stracili swój dobytek. Pragniemy wspierać Ich
słowem, modlitwą i darami. W przyszłą niedzielę kolekta zostanie przeznaczona na wsparcie dla poszkodowanej rodziny. Można też wspierać materialnie
bezpośrednio ofiarując pomoc poszkodowanym lub wpłatą na konto parafii
z dopiskiem „Pomoc”.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Haraszowskiej: Grażyna
Bernais, Agnieszka Cieślar, Dorota Malcher, Maria Kruk. Bóg zapłać!
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Kancelaria czynna po Mszach św. od poniedziałku do piątku. Można zapisywać
Intencje Mszalne na 2018 rok. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.
Opłatki i świece na stół wigilijny do nabycia w zakrystii i klasztorze. Bombki
i sianko do nabycia z tyłu kościoła. Do nabycia gazetka parafialna i Gość
Niedzielny.
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Bóg zapłać: za każdą modlitwę, ofiary, wykonane prace. Za liczny, piękny
udział, zaangażowanie, poświęcony czas i wysiłek w Jarmarku Adwentowym.
Za dokonane zakupy, a bardziej złożone ofiary i podzielenie się swoim otwartym sercem. Ofiary złożone grupie młodych „Z nadzieją…” to 2.220 zł. Ofiary
zebrane (już przekazane) podczas Jarmarku dla trójki młodych naszych parafian
to 5.550 zł oraz 1.000 zł. dar anonimowego darczyńcy. DZIĘKUJEMY! BÓG
ZAPŁAĆ
—————–—–———–———–———–——–—–———–—————
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
RORATY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
O GODZINIE 17:00!

