od 19.06. do 26.06. 2022 r.
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
Poniedziałek 20.06.
18:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Joachima z ok. urodzin, rodziców z obu stron i pokr.
Procesja
Wtorek 21.06.
18:00 Za + ciocię Annę Berndt w r. śmierci, ++ z rodziny Berndt Procesja
Środa 22.06.
13:00 Msza św. i ślub Roksana Waloszek i Adam Kandora
17:00 Za ++ syna Pawła w 12 r. śmierci, rodziców Elżbietę i Zygfryda, ks. Huberta, brata
Adama, ++ z rodziny Procesja
Czwartek 23.06. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
18:00 Za + matkę Hildegardę w r. urodzin ++ z rodzin Szydłowski, Szaton, Obst
Procesja i Koronka
Piątek 24.06. NSPJ, uroczystość
8:30 Z dziękczynieniem na zakończenie roku szkolnego z prośbą na czas wakacji
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Za ++ matkę Różę, ciocię Gertrudę, wujka Jerzego, ciocię Łucję ++ z rodziny
Bukowski
20:00 ……………………………..
Sobota 25.06. NSNMP, wsp.
8:00 O radość życia wiecznego za ++ męża i ojca Jana w 20 r. śmierci, rodziców z obu stron
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ Gertrudę i Franciszka, rodziców Marię i Huberta, kuzynkę Adelę, szwagra
Piotra, dziadków i pokr.

Niedziela 26.06. Odpust
7:00 Różaniec
7:30 ……………………………..
11:00 1. Za parafian
2. ………………………….
16:00 Nieszpory
17:00 Za ++ męża i ojca Ewalda, syna Waldemara, rodziców, teściów, siostrę, 3 braci, zięcia
Jacka, z rodziny z obu stron

www.parafia-kolonowskie.pl
tel: 77 4611167
e-mail: parafia.kolonowskie@wp.pl
konto: BS o. Kolonowskie
28 8909 1016 2001 0006 5852 0001
PayPalparafia.kolonowskie@wp.pl

Nasza Kolonowska
Rodzina Parafialna
25 (1483) 19.06.–26.06.2022 r.

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA
Księdza Kamila Brożyny ze Zgromadzenia Zmartwychwstania CR
Niedziela 19.06.2022 roku o godzinie 11:00 w kościele
Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem.
Nieszpory o godzinie 16:00
Błogosławieństwo Prymicyjne w niedzielę 26.06. 2022 r.
po każdej Mszy św.
Otoczmy prymicjanta naszą miłością, modlitwą nie tylko w dniu
Prymicji ale każdego dnia Jego życia
Życzymy pięknego życia w przyjaźni z Bogiem, ludźmi i samym sobą
Wytrwałości, Cierpliwości, Pogody ducha, Świętości

ks. Jan Twardowski
Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnic

Księża mają sukcesy w swojej pracy kapłańskiej, mówią dobrze kazania, prowadzą
ludzi, budują kościoły ku podziwowi wiernych - i nieraz rodzi się myśl: „Ja jestem
taki ważny, jak z orderami! Nie jakiś baranek...". Jest wiersz Gilberta Chestertona
pt. Osioł. Osiołek kroczy z Jezusem do Jerozolimy. Patrzy tylko na dół i jest przekonany, że palmy są dla niego, a nie dla Jezusa. Kapłan jest narzędziem Pana
Boga. Jest tutaj pewne niebezpieczeństwo. Spotykamy czasem księży bardzo
pobożnych i trochę nieludzkich. Tak przejęli się swą rolą w świecie, pobożnością,
że stracili wrażliwość dla ludzi. Wytworzyli dystans wokół siebie. Ksiądz tak samo
ma służyć miłością Bożą poprzez swoją miłość do ludzi. Ma mieć ludzkie serce,
które ma nie bać się ludzi. Ma służyć miłością poprzez ludzkie spojrzenie, ludzki
uśmiech, ludzkie łzy. To jest takie trudne. Można się pogubić, bo z jednej strony
jest wielka Boża sprawa, z drugiej ludzkie serce, nieraz tak bardzo ludzkie, że
może się uwikłać w jakieś ludzkie sprawy. Jak to wszystko ująć? Myślę, że jest to
sprawa i trudna, i prosta. Jeżeli ktoś jest księdzem tak zwanym „porządnym", który
trzyma się pewnego rytmu tak w domu, jak i na parafii, jeżeli modli się, przygotowuje się do Mszy Świętej, czyta Pismo Święte, nawiedza Najświętszy Sakrament,
to nawet najtrudniejsze sprawy w jego życiu mogą potem być łatwiejsze. Przejdzie
w jakiś sposób nawet nad upadkiem; uratują go czyjeś dobre ręce. Pokonać trudności. My za mało - jako księża - cierpimy. Kiedy patrzę na ludzi świeckich, widzę,
jak oni się strasznie męczą! My zaś robimy Bóg wie co z jakiegoś niepowodzenia,
upokorzenia. Co jest istotą kapłaństwa? Czy głoszenie kazań? Dzisiaj i diakoni głoszą, i świeccy głoszą. Czy spowiadanie? To już bardzo kapłańska sprawa, ale jak
ktoś nie ma kapłana koło siebie. Czy błogosławienie małżeństwa? Mówimy, że
sami małżonkowie sobie tego sakramentu udzielają. Istotą kapłaństwa jest uobecnianie ofiary Jezusa i włączanie siebie w tę ofiarę. Ksiądz uobecnia wspaniały
owoc - uobecnia ofiarę Chrystusa, oddanie się Syna Ojcu, ofiarę ponad czasem
i przestrzenią. Jako grzesznik musi włączyć się w nią. Są takie chwile, kiedy
raptem ksiądz czuje, że się wszystko mu rozsypało. Ksiądz może rzec „Nie widzę
sensu kapłaństwa. Pracowałem jak mogłem, jak młody lew na parafii. Przyjeżdżam
po piętnastu latach - nikt mnie nie pamiętał. Jedna babka o mnie pamiętała. Potem
byłem tylko dekoracją przy chrztach, ślubach czy pogrzebach. Chciałem być księdzem świętym. Miałem szczere pragnienie! Potem zawiódł mnie ktoś". Jak Dawid,
który zjednoczył całe królestwo, pobił Goliata, innych pokonał i zgrzeszył.
Wszystko mu się poplątało. Po takich właśnie chwilach triumfu przychodzi moment rozsypania wszystkiego - to moment wielkiej łaski Pana Boga, bo widzę, że
to Bóg wszystko buduje, a nie ja. Mam oczywiście łączyć wszystko, ale za bardzo
nie mogę liczyć na siebie. Bóg stale nam to pokazuje.

Dziś 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.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Oktawa Bożego Ciała, Procesje: poniedziałek wtorek i czwartek po Mszy św. o 18:00,
w środę po Mszy św. o 17:00, w czwartek błogosławieństwo wianków, kwiatów.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
We wtorek po Mszy św. i Procesji na plebanii spotkanie z ks. prymicjantem marianek, ministrantów, szafarzy.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W piątek uroczystość NSPJ, Msze św. o 8:30 - na zakończenie roku szkolnego, 18:00 i 20:00
- po „Nocna Droga 3+3=14 km.+ świetliki” - Kolonowskie - Kolejka - Kolonowskie
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W sobotę wspomnienie NSNMP
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę Odpust ku czci NSNMP. Msze św. 7:30, 11:00, 17:00. Nieszpory
o 16:00. Sumistą i kazanie wygłosi ks. prymicjant, po każdej Mszy błogosławieństwo prymicyjne. Kolekta na cele parafii. W poniedziałek Msza św. za naszych zmarłych z Procesją na
cmentarz.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Okazja do Sakramentu Pokuty przed Odpustem i końcem roku szkolnego pół godziny przed
każda Mszą św. W środę i czwartek od 17:00 do 18:00.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Sabina Grotkiewicz, Halina Marian,
Kornelia Sierzputowski, Natalia Kostoń
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
W poniedziałek 25.07. o godz. 15.30 z parkingu przy kościele, wyjazd na Odpust św. Anny
do Olesna. Zapisy w zakrystii.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
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. Zaangażowanie i przygotowanie
ołtarzy na procesję Bożego Ciała, udział i modlitwę. Za zaangażowanie i przygotowanie
Prymicji. Wszystkie prace wokół świątyni. Na stronie www. w Galerii do zobaczenia zdjęcia
z Bożego Ciała.
——–—–—–———–—–—–——–—————–——–—–——–—–——–——–—
Modlitwa: Panie Jezu Chryste, składamy Ci dzięki za Twoje otwarte dla nas Serce. Przez
Twoją śmierć i zmartwychwstanie stałeś się źródłem życia. Pomóż nam czerpać z tego
źródła, abyśmy mieli w sobie Twoje życie. Użycz nam łaski, abyśmy dla współczesnego
świata stawali się źródłem, z którego może on czerpać wodę życia. Dziękujemy Ci za łaskę
powołania do kapłańskiej służby. Dziękujemy Ci za kapłanów. Panie, błogosław nam
i wszystkim ludziom naszych czasów, którzy Ciebie poszukują. Amen.
BŁOGOSŁAWIONYCH BEZPIECZNYCH Z DOBRYM OWOCNYM
WYKORZYSTANIEM CZASU
PAMIĘTAJMY NA WAKACJACH O MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

