od 26.12. do 02.01. 2022 r.
Niedziela 26.12. Świętej Rodziny
7:00 Różaniec
7:30 W int. żyjących i zmarłych członków DFK Kolonowskie (j. niemiecki)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ ojca w r. śmierci, matkę Hildegardę, dziadków Józefa i Filomenę, rodzeństwo, dziadków Piotra
i Katarzynę, ++ z rodzin Szydłowski, Schaton, Obst. Chrzest: Milena Stachnik
17:00 O radość życia wiecznego dla ++ żony Marioli, ojca Józefa, jego rodziców, teściów, rodzeństwo,
++ z rodzin Lipok i Koziołek
Poniedziałek 27.12. św. Jana apostoła, święto
8:00 Za + męża i ojca Józefa w r. śmierci
18:30 W int. mieszkańców Haraszowskie, Pluderskej, Dębowej, Słonecznej, Klonowej
Wtorek 28.12. św. Młodzianków
9:00 1. W intencji dzieci
2. Za ++ matkę Marię w r. urodzin, ojca Antoniego, męża Józefa, teściów Marię i Ignacego oraz pokr.
18:30 W int. mieszkańców Opolskiej, Leśnej, Prostej, Krzywej, Kolejowej
Środa 29.12.
8:00 1. Za ++ rodziców z obu stron Albinę, Richarda, Ernesta, Klarę, Józefa, dziadków, braci Wernera, Gerharda,
Franciszka, Rudolfa, siostrę Marię, szwagrów, bratowe Hildegardę, Giselę, chrześniaka Mariana, bratanka
Ryszarda, ciocię Albinę, Ernę Graf, swata Augusta, Romana Jończyk, jego rodziców i dusze opuszczone
2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Stefana
z ok. urodzin, dla żony Urszuli, dzieci, wnuków i całej rodziny
16:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie w int. Arnolda,
o Boże bł. w rodzinie Demarczyk
18:30 W int. mieszkańców 1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowej
Czwartek 30.12.
7:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
8:00 Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza, Gertrudę i Waltra, siostrę Helenę, braci Józefa, Wilhelma, Ericha,
2 szwagierki, Irenę, szwagrów Józefa, Henryka, Richarda, dziadków i pokr.
Piątek 31.12. św. Sylwestra, wsp.
7:30 Różaniec za młode pokolenie
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Wernera
Machnik z ok. 80 r. urodzin
16:00 Nabożeństwo
Sobota 01.01. Świętej Bożej Rodzicielki
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Janinę, jej córkę Elfrydę, zięcia Gerarda, ciocię Marię, rodziców Jan i Franciszkę, brata
Alojzego i pokr.
10:00 Za parafian
16:00 chrzest: Celina Agnieszka Bednorz
16:30 Nabożeństwo
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę, zdrowie dla Stefana
z ok. urodzin oraz za ++ męża Ewalda i syna Piotra
Niedziela 02.01. II po Bożym Narodzeniu
7:00 Różaniec
7:30 ………………………………..
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża i ojca Józefa w r. śmierci, rodziców Martę i Wilhelma, teściów, 3 braci, zięcia, 2 bratowe, szwagrów i z rodziny
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za + brata i wujka Rajmunda
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Rok 2021
To ostatnia gazetka parafialna w 2021 roku. Dziękuję, że jesteście przy Kościele,
przy parafii. Kolejny rok naszego życia w czasach pandemii. Czas trudny dla każdego z Nas. Szczególnie dla tych którzy kogoś z bliskich pożegnali. Dla chorych
i samotnych, służby zdrowia. Trudny ze względu na brak czułości, bliskości nawet
w takich chwilach jak choroba, szpital, pogrzeb. Trudny (maseczki, dystans, ilość
wiernych) jest udział i uczestnictwo w modlitwach, Mszy św, Liturgii w kościele.
Ale z tych trudności rodzi się też wiele dobra. Myślę, że w życiu każdego z Nas działy się rzeczy, sprawy, spotkania radosne i piękne. Często podkreślaliśmy, iż w takich
momentach człowiek sprawdza się. Jest to rok trudny, ale też rok Cudów. W ostatniej
gazetce, w poprzednich latach, podawałem zestawienie, zrobionych rzeczy, pielgrzymek itp. W tym innym roku, trochę inaczej. Każdy niech sam usiądzie wygodnie na
15 minut, zapali świeczkę i poduma sam … nad mijającym rokiem. Nad tym jaki ja
byłem w tym roku? Jakie były relacje do Boga? Relacje do bliźnich? Relacje do
Kościoła i parafii? Relacje do siebie? W gronie rodziny i bliskich zachęcam do rozmowy na temat życia Kościoła i parafii. Co się wydarzyło? Co było dobre, co złe?
Pomyśleć w czym uczestniczyłem, w co się angażowałem? Z jakich spraw mogę
czuć satysfakcję? Czy w 2021 roku stałem się człowiekiem bardziej świętym?
Finanse (na dzień 19.12.): Parafia na koniec roku nie ma długów. Wymiana ogrzewania: 448 rodziny ofiarowały 309.857 zł. inne zbiórki, dotacje, sprzedaż działek
268.927 zł. razem 578.784 zł. wydatki 401.162 zł. pozostało 177.621 zł. Fundusz
cmentarny: wydatki 15.270 zł. wpływy 13.300 zł. Ofiary ze skarbonki: na zakup
samochodu dla p. Ireny i Piotra 3.864 zł. oraz w akcji zrzutka.pl 10.083 zł. z skarbonki na inne cele charytatywne 1.656 zł. Dziękuję tym, którzy wiele czasu i sił
poświęcili na prace naprawcze i remontowe przy naszej parafii. Tym, którzy dbają
o małe, drobne sprawy, a do funkcjonowania parafii niezbędne. Wiele ciepłych słów
i łez wzruszenia było za strony osób spoza naszej parafii, którzy stali się uczestnikami Transmisji, często bardzo gorliwymi. Dziękuję Wszystkim którzy, pomimo czasu
w którym przyszło Nam żyć, nie poddali się. Angażowali się w życie parafii. Troszczyli. Kościół, parafia były dla nich ważne. Podziękowanie tym osobom dla których
ja - ks. Piotr, byłem ważny i słowem i czynem dawali mi siły, moc, radość i optymizm.
Statystyka 2021 roku (w nawiasie dane z 2020 roku): Sakramentu Chrztu św. udzielono 26 dzieciom -15 dziewczynek, 11 chłopców (25). Pogrzebów było 22 - 9
kobiet, 13 mężczyzn (32). I Komunię przyjęło 20 dzieci - 10 dziewczynek, 10 chłopców (23) Sakramentu Małżeństwa udzielono 11 parom, tylko 4 z naszej parafii (12).
Sakramentu Bierzmowania udzielono 27 młodym, 14 dziewczynek, 13 chłopców.

Z Komunią św. w każdy I piątek miesiąca kapłan odwiedzał ok. 40 chorych,
swoją posługę pełnili też w niedziele Szafarze. Udzielono 40 tyś. Komunii
św. Na stronę parafii było ponad 150 tyś. odsłon. Transmisję „na żywo”
oglądano 135 tyś. razy ( wejście przez stronę parafii, a jest podobna ilość
wejść przez inne linki). Była różna działalność parafialna. Tego co najważniejsze nie da się ująć i zawrzeć w Statystykach. Naszej Wiary, Miłości.
Spotkań. Uśmiechu. Uniesień. Błysku i Łzy w oku. Wypowiadanego Dziękuję i Przepraszam. To co najważniejsze jest nie widoczne dla oczu. To
dzieje się w sercu! Ze swej strony jako ks. Piotr mówię też słowo - PRZEPRASZAM !
Parafialna Rada Duszpasterska: przewodnicząca p. Renata Czupała, finanse
p. Anna Rathmann, sprawy gospodarcze p. Piotr Dreja, protokulant p. Jacek
Mańczyk, do PRD weszła również p. Marianna Budny - Obst.
Kolęda: Będzie w formie podobnej jak w ubiegłym roku. Nie będzie odwiedzin w domach. Spotkamy się w świątyni o godzinie 18:30. Będzie wspólna
Msza św. i Modlitwa. Błogosławieństwo domów i rodzin. Kolędnicy Misyjni i składana ofiara. W tym dniu do świątyni zapraszamy mieszkańców
wyznaczonych ulic. Ci którzy nie mogą być w świątyni niech gromadzą się
w domach na transmisji. Każdy do domu otrzyma Zestaw Kolędowy
(obrazek, węgielek, mirrę i kredę). Po powrocie do domu niech będzie
wspólna modlitwa i napisanie na drzwiach K+M+B+2021. W kościele będzie z przodu kosz w którym, można podzielić się słodyczami, które przeznaczymy dla kolędników oraz dla dzieci z placówki opiekuńczej. Na stole
będzie koszyczek, ofiary w nim złożone będą przeznaczone na Misje oraz
jako podziękowanie i na działalność dla ministrantów i Marianek naszej parafii. Do skarbonki z przodu kościoła będzie można złożyć ofiarę kolędową
dla kapłanów. Po Mszy św. Nowi mieszkańcy lub Ci którzy się przeprowadzili proszeni są po Mszy św. o podejście do ks. Piotra, aby zapisać się
w naszej parafialnej kartotece.
Plan Spotkań o godzinie 18:30:
03.01. poniedziałek - Nowe Osiedle, ks. Czerwionki, Topolowa
04.01. wtorek - Stare Osiedle, Szkolna, Fabryczna
09.01. niedziela - Błogosławieństwo nowych rodzin w parafii (zapisy u ks.
Piotra)
Sentencja: ks. J. Twardowski - Przyszłość trzeba widzieć realnie, ale chrześcijanin nie może chodzić z oczami pełnymi grozy. Kiedy inni się boję,
drżą, uciekają, ma on mówić o radosnych nadziejach Ewangelii świętej.

II Święto Msze św. o 7:30 (j. niemiecki), 10:00, 17:00. Nie będzie Nabożeństwa.
Kolekta na potrzeby sióstr karmelitanek.
—————————————–—–—–—————–——–———————
W poniedziałek Msza św. o 8:00, św. Jana - błogosławieństwo wina.
—————————————–—–—–—————–——–———————
We wtorek św. Młodzianków, po Mszy św. o 9:00 błogosławieństwo dzieci. Na
plebanii po Mszy św. spotkanie dla ministrantów podsumowujące 2021 rok.
—————————————–—–—–—————–——–———————
W ostatni dzień 2021 roku Msza św. o 8:00. O 16:00 Nabożeństwo i Te Deum.
—————————————–—–—–—————–——–———————
W Nowy Rok Msze św. o 7:30, 10:00 i 17:00. Nabożeństwo o 16:30. Kolekta na
cele parafii.
—————————————–—–—–—————–——–———————
II Niedziela po Bożym Narodzeniu, kolekta na cele parafii. Nabożeństwo kolędowe
o 16:30.
—————————————–—–—–—————–——–———————
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni i salek w mijającym tygodniu - Bóg
zapłać. W tym tygodniu prośba do pań z ul. Opolskiej: Anna Drzyzga, Gabriela
Ziętek, Jolanta Buczek, Joanna Lewandowska.
—————————————–—–—–—————–——–———————
Bóg zapłać za okres Adwentowo - Bożo Narodzeniowy. Za każde zaangażowanie,
Roraty, Dekoracje, Sprzątanie, Modlitwy, Życzenia, Słowa, Ofiary, Kolekty, Potrawy, Ciasta.
—————————————–—–—–—————–——–———————
Trzy książki o Camino, również nową, pt. „Camino Najważniejszy jest Człowiek”
można nabywać w zakrystii i kancelarii, na Allegro oraz pisząc na adres
ks.pb@interia.pl. Cena nowej 15 zł. starszych 10 zł. zestaw 3 książek – 30 zł.
—————————————–—–—–—————–——–———————
Wyjazdy / Pielgrzymki
Jest prośba wielu osób, aby w przyszłym roku odbyła się zagraniczna pielgrzymka.
Dlatego propozycja wyjazdu do Grecji: autokarem, termin od 02 do 11 lipca, koszt
500 euro + 1.500 zł. W programie zwiedzanie: Kavalii, Filippi, Athos, Saloniki,
klasztory Meteora, Korynt, Mykena, Ateny, Delfy. Osoby, które myślą o wyjeździe
proszone są o zgłaszanie się wstępnie u ks. Piotra do 15 stycznia.
Od piątku do niedzieli 22 - 24 kwietnia, planowany jest wyjazd do Zakopanego.
Autokarem. Koszt i szczegóły zostaną podane. Rodziny, osoby, które myślą
o wyjeździe niech sobie ten termin zarezerwują.

