od 12.06. do 19.06. 2022 r.
Niedziela 12.06. Trójce św.
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Katarzynę i Teofila Bonk, brata Gotfryda, szwagierkę Otylię, szwagra
Waltra i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ matkę Ingeburgę Muc w r. urodzin, ojca Alfreda, pokr. Muc, Kandora
16:30 Nieszpory
17:00 Za + Martę Puzik w r. urodzin

Poniedziałek 13.06.
18:00 Za + Helenę Morawiec - zam. od chrześniaka
Nabożeństwo Fatimskie
Wtorek 14.06. bł. Michała Kozala, męczennika, wsp.
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski
w rodzinie i rodzinach dzieci
Środa 15.06.
17:00 1. Za + męża i ojca Pawła Zuber w 1 r. śmierci
2. ………………………………
Czwartek 16.06. Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej
7:00 1. W intencji wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców sióstr karmelitanek
2. ………………………………
8:15 Koronka
8:30 1. Za parafian i całą naszą parafię
2. W intencji dzieci które przyjęły I komunię św. młodych którzy przyjęli Bierzmowanie jako
podziękowanie
Piątek 17.06. św. Brata Alberta, wsp.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1. Za ++ męża, rodziców, teściów, wnuka Patryka, zięcia Krystiana, bratanka Józefa, 2 braci,
siostrę, 2 szwagierki, 3 szwagrów, ciocię Albinę pokr. z obu stron
2. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie zapomniane, nie ogarniane modlitwą
o życia w niebie.
Procesja

Sobota 18.06.
8:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, siły,
łaski z ok. 91 r. urodzin matki Elżbiety.
Procesja
18:00 Za ++ męża Joachima, rodziców Elżbietę i Alfreda, ciocię Marię i Klarę, teścia Józefa i pokr.
Niedziela 19.06. XII Zwykła
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………..
9:30 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski
z ok. 60 r. urodzin Renaty oraz o Boże bł. w rodzinie syna
11:00 Msza św. Prymicyjna
16:00 Nieszpory
17:00 Za ++ Marka Buchacz w 15 r. śmierci, Dorotę i pokr. Buchacz, Ziaja

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
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Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
24 (1482) 12.06.–19.06.2022 r.

Prymicja, także prymicje (od łac. primitiae, co oznacza pierwociny, pierwsze
zbiory, „prima missa”, czyli pierwsza Msza) . W Kościele katolickim nazwa
pierwszej mszy sprawowanej uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) z udziałem społeczności parafialnej w której
mieszka. Prymicja jest sprawowana zazwyczaj dzień po święceniach kapłańskich dokonanych przez biskupa. W Polsce zwyczajowo mszę prymicyjną
sprawuje się w kościele parafialnym. Neoprezbiter celebruje liturgię samodzielnie (w asyście proboszcza) lub w koncelebrze. Na zakończenie udzielane
jest specjalne błogosławieństwo prymicyjne o randze błogosławieństwa papieskiego. Papież Leon XIII w 1886 roku prymicyjną mszę wzbogacił możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Przedłużeniem
uroczystości w kościele może być przyjęcie prymicyjne.
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
pot. zmartwychwstańcy (dawniej rezurekcjoniści), Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi (CR) – międzynarodowa męska wspólnota
zakonna, złożona z księży, braci zakonnych i stałych diakonów, a także Braci
Zewnętrznych (świeckich). W 1834 Adam Mickiewicz z Bogdanem
Jańskim zorganizowali miejsce spotkań dla polskiej emigracji i intelektualistów francuskich nazwane Związkiem Braci Zjednoczonych. W roku 1835
Jański rozpoczął działalność, którą w późniejszym czasie nazwano Bractwem Służby Narodowej lub po prostu Domkiem Jańskiego z uwagi na jego
lokalizację przy Notre Dame des Champs. 17 lutego 1836 prace zaowocowały
utworzeniem wspólnoty, która poprzez pokutę, modlitwę, kierownictwo
duchowe i głoszenie Misterium Paschalnego w ramach wspólnot parafialnych
ma przeciwdziałać wpływom pogańskim i propagować wychowanie chrześcijańskie.
Po śmierci B. Jańskiego jego dzieło kontynuowali, choć w zmienionej ideologicznie formie, ks. Piotr Semenenko i ks. Hieronim Kajsiewicz: w niedzielę
wielkanocną, 27 marca 1842 r., złożone zostały pierwsze śluby zakonne
w katakumbach kościoła św. Sebastiana w Rzymie, a pierwsza reguła została
napisana w wielkim poście 1842 roku i stała się podstawą życia wspólnoty
i osobistego uświęcenia. Konstytucja zgromadzenia została zatwierdzona
w 1860 roku. Nazwa zgromadzenia pochodzi od dzwonów wielkanocnego
alleluja, które brzmiały, kiedy siedmiu członków złożyło śluby zakonne we
wspólnocie i wychodziło z katakumb. Patronami zgromadzenia są Matka Boża
i św. Kajetan z Thieny.

W Polsce Zgromadzenie działa od 1880 r. Stolica Apostolska zatwierdziła działalność wspólnoty w 1888 r. Istnieje też żeńska gałąź zgromadzenia, założona
przez Celinę Chludzińską Borzęcką wraz z córką Jadwigą i zatwierdzona jako
zgromadzenie kontemplacyjno-czynne w 1891. Celem zgromadzenia jest rechrystianizacja Europy i stworzenie chrześcijańskiego systemu społecznego i odrodzenia społeczeństwa, a przede wszystkim uświadamianie sobie i innym potrzeby
osobistego „zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym samym
dążeniu. Zmartwychwstańcy zajmują się przede wszystkim pracą w parafiach
oraz wychowaniem, pod hasłem Prawdą i miłością. Propagują osiągnięcie tych
celów przez dynamiczne przeżywanie osobistych nawróceń trwających całe
życie. Zmartwychwstańcy prowadzą działalność misyjną, seminaria, wspólnoty,
wydawnictwa, internaty i bursy akademickie. Prowadzą swą misję w Europie,
Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w Australii.
Nazywam się Kamil Brożyna. Urodziłem się w 1996 roku we Wrocławiu. Pierwsze lata życia spędziłem na wsi pod Prudnikiem, a od 7 roku życia mieszkałem
w Zawadzkiem, gdzie skończyłem podstawówkę i gimnazjum. Do liceum chodziłem w Opolu i Częstochowie. W 2015 roku, po maturze wstąpiłem do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Odbyłem tam roczny nowicjat w Mszanie
Górnej, a następnie rozpocząłem studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie.
12 maja obroniłem pracę magisterską pt: " Zbieżności i różnice w rozumieniu
Eucharystii w świetle rzymskokatolicko-luterańskiego dokumentu Wieczerza
Pańska” Interesuję się filozofią, ekumenizmem, psychologią, suicydologią oraz
twórczością Lwa Tołstoja. W wolnym czasie lubię pływać, czytać książki oraz
uczyć się nowych rzeczy. Mój ulubiony film to "Atlas chmur", a ulubiony gatunek muzyczny to tzw. chill-step. Uwielbiam każdą potrawę z odpowiednim
dodatkiem ziół prowansalskich. W przyszłości chciałbym pomagać ludziom jako
ksiądz-duszpasterz, a także jako suicydolog.
Prymicje w parafii NSM w Kolonowskiem w niedzielę 19 czerwca. Początek
w domu ks. prymicjanta ul. Leśna, naprzeciw kościoła. W domu błogosławieństwo mamy dla syna. Następnie o 10:45 ruszymy Procesją do świątyni. Wierni
proszeni są o gromadzenie się przed kościołem, do świątyni wejdziemy razem
procesyjnie. Msza św. Prymicyjna. Po Mszy św. życzenia złożą przedstawiciele
PRD, delegacja marianek i ministrantów, Róże Różańcowe. Błogosławieństwo
prymicyjne dla mamy, siostry z rodziną, kapłanów, sióstr zakonnych. Pozostali
wierni błogosławieństwo mogą przyjąć po Nieszporach o 16:00 lub w niedzielę
19 czerwca po każdej Mszy św. Prośba do marianek, ministrantów, szafarzy aby
służyli podczas Mszy św. prymicyjnej.
Módlmy się gorący w intencji ks. prymicjanta, w intencji kapłanów oraz o nowe
powołania kapłańskie.

Sentencja: ks. J. Twardowski - Tylko ci się ranią, którzy najbardziej się kochają.
Wobec obcych jesteśmy często grzeczni, uczynni, wyrozumiali.

Dziś niedziela Trójcy św. Kolekta na cele parafii.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
W poniedziałek Nabożeństwo Fatimskie. O 18:00 Msza św. i bezpośrednio po
(ok. 18:30) Nabożeństwo Fatimskie. Można przynosić intencje modlitewne.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
We wtorek można załatwiać sprawy kancelaryjne i zapisywać Intencje Mszalne
w godzinach 8:00 - 8:30 i 17:00 - 18:00.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
W środę Msza św. o 17:00, po Mszy prośba do dzieci, marianek i młodych o zrobienie dywanu z kwiatów przy kościele.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
W czwartek Boże Ciało. Msze św. o 7:00 i 8:30 następnie Procesja do 4 ołtarzy.
Kolekta na cele parafii. O 19:00 na Górze św. Anny Koncert Uwielbienia.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Od piątku Oktawa Bożego Ciała. Procesja w piątek o 18:00, w sobotę o 8:00 (nie
będzie Nabożeństwa po południu). W niedzielę z racji prymicji Procesji nie będzie.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę Msze św. o 7:30, 9:30, 11:00 i 17:00. Nieszpory o 16:00.
Kolekta na cele parafii, na Mszy o 11:00 ofiary przeznaczamy dla ks. prymicjanta.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Maria Mirek, Joanna Kosek,
Mariola Puszyńska, Paulina Dyla.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny oraz na osobnym stoliku różne książki oraz Błogosławieństwo domu (magnes) i 10 Różańca (ceny są podane, pieniądze wrzucać do skarbonki.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Firma p. Józefa Klyska
wykonała nową rabatkę przy murze kościoła.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Na jesienny wyjazd do Zakopanego pozostało wolnych kilka miejsc. Zwolniły się
dwa miejsca na wyjazd do Grecji. Szczegóły u ks. Piotra.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–——–—–——–——–—
Pomoc dla Ukrainy: Magazyn w salce zakończył swoją działalność. Dziękuję
wszystkim za pomoc, okazaną ofiarność, serce. Tym, którzy darami, ofiarami się
dzielili i przynosili, tym którzy te dary ogarniali, za dyżurowanie gorliwe panu
Mirkowi. Trudno określić na jaką wartość udzielono pomocy w magazynie. Ale była
to pomoc ogromna w postaci: darów, odzieży, żywności, słodyczy, napojów, środków higienicznych, czystości, wózków, rowerów. Dodatkowo udzielono pomocy
finansowej na kwotę 24.770 zł. Na stanie pozostało jeszcze 3.000 zł. Można więc
podchodzić do ks. Piotra po wsparcie, jako osoba z Ukrainy lub w jej imieniu, jeśli
u kogoś jest trudna sytuacja finansowa.

