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PODZIĘKOWANIE 

Księdzu Kazimierzowi Szalaście za  uroczystą celebrację Mszy św. z okazji „złotych go-

dów”, księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu za przekazanie specjalnego  

błogosławieństwa Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca dla nas i naszej rodziny,  

Panom Cyganowi i Czaji za oprawę muzyczną, służbie liturgicznej, rodzinie, krewnym,  

znajomym, zelatorkom Żywego Różańca i wszystkim obecnym na Mszy św.,  

za złożone życzenia i kwiaty - serdeczne podziękowania składają  

Łucja i Jerzy Orantkowie 

BOŻE   CIAŁO 
Dziś o Jezu  

w pokorze przed Tobą klękamy, 
za wszystkie łaski i opiekę  

Tobie dzięki składamy, 
za nasze złości i grzechy  

Cię przepraszamy, 
bo Cię ciągle na nowo obrażamy. 

Jezu w Hostii utajony,  
dziś kroczysz naszymi ulicami,  

błogosławisz nasze mieszkania i domy, 
bo chcesz być ciągle z nami, 

Szczególnie wtedy,  
gdy się borykamy z problemami. 

Serce Twe tryska Miłością, 
Góruje nad naszą złością, 
Ciągle nam przebaczasz, 

Miłosierdzie nam okazujesz 
Nadal się za nas ofiarujesz. 

Już czas byśmy się nad tym zastanowili 
I zadali sobie pytanie:  

ile czasu Tobie poświęcamy? 
Jaka wiarę mamy? 
Czy Cię kochamy? 

Czy Cię na pierwszym planie stawiamy? 
Przeto dziś obiecujemy, 

Że nasze życie odmienimy, 
Że Cię częściej odwiedzać będziemy w kościele, 

Nie tylko w niedzielę. 

Chcemy Cię także adorować, sam na sam z Tobą przebywać w ciszy. 
Bo w ciszy dusza lepiej Boga słyszy. 
Chcemy odtąd tylko dla Ciebie żyć, 

Dla Ciebie znosić ofiary, na zawsze z Tobą być. 
Matko nasza, Najświętszego Sakramentu Pani, bądź zawsze z nami. 

Prowadź nas ciągle do Jezusa Syna Twego, 
Niech Jezus będzie najwyższą wartością życia naszego. 

Małgorzata Niemiec 



Uroczystość Najświętszej Trójcy –  Rok A—15 czerwca 2014 r.  

Refleksja  

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 

Świadomość, że Bóg posłał na świat swojego Syna, przechodzi chyba na-

sze wyobrażenia i możność pojmowania. Dlatego chyba tak często wiarę i 

zbawienie sprowadzamy do swego rodzaju formalności, obrzędów, w naj-

lepszym razie - religii. 

Tymczasem zbawienie nie dokonało się w jakiś formalnoprawny sposób, 

na papierze. Dokonało się na krzyżu, w sposób realny, krwawy i osobisty. 

Sam Syn Boży, Bóg i Człowiek, we własnej osobie, przyszedł na ziemię, 

by osobiście dokonać dzieła pojednania i odkupienia człowieka. Stała za 

tym nieskończona miłość Ojca i niewypowiedziane cierpienie Syna Boże-

go. Nie wolno wobec takiej miłości i cierpienia przechodzić obojętnie. To 

wymaga naszej odpowiedzi w postaci miłości i zaufania. 

Ta odpowiedź, jeśli jest pozytywna, nazywa się właśnie wiarą; jeśli nega-

tywna albo wykrętna - niewiarą. To te dwie fundamentalne postawy decy-

dują o zbawieniu lub potępieniu człowieka. Zbawienie lub potępienie to 

jest prosta, logiczna konsekwencja naszej decyzji - za lub przeciw Bogu. 

Chrystus przynosi dar zbawienia każdemu człowiekowi, ale nie każdy go 

przyjmuje. Owo zbawcze przyjęcie, ufne otwarcie się człowieka na Boga - 

to jest właśnie wiara. 

ks. Mariusz Pohl 

 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moral-

nej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych, podobnie jak, w 

okolicznościach przeciwnych, przytłaczająca obecność ojca” (FC 25). 

Mama, choćby najbardziej kochająca, nie zastąpi nigdy taty. Wobec nie-

których pytań odpowiedź taty, poparta jego przykładem postępowania, 

jest nie do przecenienia. Mądra obecność ojca jest sztuką, byłoby jednak 

źle gdybyśmy się z niej zbyt łatwo zwalniali. 

 



Rodzinny święty – św. Leopold III 

Leopold urodził się ok. roku 1075 w Gars w Austrii. Był synem margrabie-

go Leopolda II Bamberga, zwanego Pięknym, i jego żony Idy. Jego wy-

chowawcą był biskup Passau, św. Altmann (+ 1090). Po śmierci ojca Le-

opold objął samodzielne rządy nad Austrią w 1095 r. Wyróżniał się wielką 

troską o potrzeby Kościoła, dlatego budował świątynie i sprowadzał za-

konników, aby powiększyć skromną liczbę tamtejszego kleru. Założył słyn-

ne opactwo w Melk i niemniej głośne potem opactwo w Klosterneuburg 

pod Wiedniem, istniejące do dziś. Przyjaźnił się też z bł. Hartmannem, 

późniejszym biskupem Bressanone. Kiedy wybuchł spór między cesa-

rzem a papieżem, św. Leopold opowiedział się po stronie papieża. Ten w 

dowód wdzięczności obdarzył go tytułem „syna św. Piotra”. 

Leopold był powinowatym cesarza Henryka V, gdyż pojął za żonę jego 

siostrę, Agnieszkę, z którą miał 18 dzieci. Przy założonym przez siebie 

opactwie ufundował obok swojej rezydencji w Klosterneuburgu słynną na 

całą Austrię szkołę, którą oddał wraz z klasztorem i kościołem kanonikom 

regularnym św. Augustyna. Ufundował ponadto opactwo cysterskie w He-

iligkreuz i słynne opactwo w Mariazell, najsłynniejsze austriackie sanktu-

arium maryjne. 

Gdy w 1125 r. umarł Henryk V, niektórzy z elektorów pragnęli dać koronę 

cesarską Leopoldowi. On jednak nie przyjął jej, wolał pozostawać w spo-

koju w swym kraju. Zyskał sobie przydomek Pobożnego.   

Zmarł w czasie polowania 15 listopada 1136 r. Został pochowany w kryp-

cie kościoła w Klosterneuburgu, gdzie spoczywa do dziś. W roku 1485 In-

nocenty VIII dokonał jego formalnej kanonizacji, a w 1663 r. cesarz Le-

opold I ogłosił go patronem Austrii. 

Leopold, przez to, że miał wiele dzieci, stał się bliski rodzinom wielodziet-

nym. 

Wspomnienie liturgiczne świętego męża i ojca przypada 15 listopada. 

 

Złota myśl tygodnia 

Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych 

ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. (Hans Urs von Balthasar) 



Informacja o ofercie programowej Radia Doxa do gazetki  
Zachęcamy do słuchania diecezjalnego Radia Doxa. Osobom, które nie mogą 

osobiście uczestniczyć we Mszy świętej, polecamy codzienną transmisję Eu-

charystii z opolskiej katedry - można jej wysłuchać od poniedziałku do piątku o 

6:00, w soboty o 7:00, a w niedziele przedpołudniowa transmisja między 10:00 

a 11:00. Zachęcamy do słuchania Radia Doxa i przekazania tej informacji 

szczególnie osobom, które ze względu na stan zdrowia, czy obowiązki zawo-

dowe, mają trudności z dotarciem do świątyni. To istotna informacja również 

dla naszych bliskich przebywających poza granicami kraju, gdyż programu 

Radia Doxa (a więc i Mszy św.) można słuchać też w internecie, pod adresem 

www.doxa.fm 

Gwóźdź 
Pewnemu kupcowi udało się przeprowadzić na targu wspaniałą transakcję: 

sprzedał wszystkie swoje towary, a jego pusta torba wypełniła się kawałkami 

złota i srebra. Przez ostrożność chciał wrócić do domu przed zapadnięciem 

zmroku i dlatego postanowił niezwłocznie wybrać się w drogę. Przywiązał po-

rządnie torbę do siodła swojego konia, spiął ostrogi i galopem ruszył przed 

siebie. Około południa zrobił przerwę w małym miasteczku. Stajenny, który za-

jął się jego koniem zauważył pewien niepokojący szczegół: 

- Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia nie ma jednego 

gwoździa! 

- Daj mi święty spokój – odrzekł kupiec – w ciągu sześciu wiorst, które mi po-

zostały, podkowie na pewno nic się nie stanie. Teraz nie mam czasu. 

Po południu kupiec jeszcze raz się zatrzymał w pewnym zajeździe. Zajmujący 

się stajnią służący przyszedł do niego i powiedział: 

- Panie, w podkowie na lewej tylnej nodze twojego konia brakuje małej blaszki. 

Jeśli chcesz, mogę ją przymocować. 

- Daj mi święty spokój – odpowiedział kupiec – zwierzęciu na pewno nic się 

nie stanie w ciągu tych dwóch wiorst, które mi jeszcze zostały. 

Wdrapał się na siodło i podążył dalej w drogę. Wkrótce się jednak zorientował, 

że koń coraz bardziej utyka. Niebawem zaczął się słaniać. Nie trwało to długo. 

W końcu upadł i złamał sobie nogę. Nie wiedząc, co ma dalej robić, kupiec 
zdecydował się go pozostawić. Narzucił sobie na ramiona worek i poszedł 

przed siebie. Noc zastała go na drodze prowadzącej przez niebezpieczny las. 

Tam napadło na kupca dwóch zbójów, którzy go ograbili. Poraniony i zły 

dowlókł się o świcie do domu. 

– To wszystko stało się z powodu tego przeklętego gwoździa! – powiedział.    



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas Spowiedzi i Komunii 
św. wielkanocnej. 
♦ O godz. 1630  zapraszam na niedzielne Nieszpory. 
♦ We wtorek po wieczornej Mszy św. w salce nad zakrystią spotkanie Zespołu Charytatywn. 
♦ W środę Msza św. szkolna o godz. 800. 
♦ W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - składamy pu-
bliczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu uczestnicząc 
w procesji teoforycznej po Mszy św. o godz. 800. Trasa procesji ze względu na trwające prace 
wodno - kanalizacyjne w naszej dzielnicy będzie przebiegać: 
1.ołtarz przy ulicy Sikorskiego 90 
2.ołtarz przy ulicy Sikorskiego 118 
3.ołtarz przy ulicy Sikorskiego 123 
4.ołtarz przy ulicy Sikorskiego 140 
Na zakończenie procesji przy ostatnim ołtarzu zostanie odprawiona Msza św. 
Parafian mieszkających wzdłuż trasy proszę o przystrojenie okien i domów. Do udziału w pro-
cesji zapraszam poczty sztandarowe, wszystkie dzieci - w tym dzieci w bieli do sypania kwia-
tów, dzieci wczesnokomunijne oraz młodzież i wszystkich parafian. 
♦ Przez całą oktawę Bożego Ciała o godz. 1730 odprawiane będą nabożeństwa z procesją 
wokół kościoła. 
♦ W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Msza św. w 
intencji czcicieli odprawiona zostanie o godz. 1800. 
♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie. 
♦ W kancelarii parafialnej, zakrystii lub u pań Ilony Wita i Gabrieli Leksy przyjmowane są zgło-
szenia na autokarową pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 3 lipca br. (czwartek).  
♦ W przyszłą niedzielę odbędzie się Dzień Skupienia dla pracowników Służby Zdrowia. Po-
czątek o godz. 1600 w Katowicach w parafii Mariackiej. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”  
- Jak brzmi „Deklaracja wiary” i dlaczego podpisało ją kilka tysięcy lekarzy? 
Ponadto w Gościu 
- o Wandzie Półtawskiej, bliskiej przyjaciółce św. Jana Pawła II i pomysłodawczyni „Deklaracji 
wiary” złożonej przez lekarzy; 
- w Doniecku jedni walczą, a drudzy modlą się o pokój i pojednanie. O nieznanym obliczu 
konfliktu na Ukrainie pisze korespondent „Gościa”, który w ostatnich dniach był w Doniecku. 
W Małym Gościu Niedzielnym 
gratka dla kibiców: terminarz rozgrywek zespołów biorących udział w Mistrzostwach Świata w 
Brazylii. 
♦ Przed rokiem przeżywaliśmy spotkanie młodzieży naszej archidiecezji w ramach Świato-
wych Dni Młodzieży – Rio na Śląsku. Ksiądz Arcybiskup zachęcił wtedy młodych i duszpaste-
rzy, aby takie wydarzenie odbywało się cyklicznie w Piekarach. Dlatego Wydział Duszpaster-
stwa Ogólnego pragnie serdecznie zaprosić na Archidiecezjalne Święto Młodych. Odbędzie 
się ono na piekarskim wzgórzu w dniach od 20 do 22 czerwca br.  
 Nasze świętowanie będzie ważnym etapem duchowego przygotowania do Światowych 
Dni Młodzieży – Kraków 2016.  
 ♦ Kolekta w przyszłą niedzielę zebrana zostanie na budowę kościoła w Czerwionce-
Leszczynach. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU 
 W DNIU 24 CZERWCA (WTOREK) W OŚRODKU KULTURY W KOŃCZYCACH OD-
BĘDZIE SIĘ BEZPŁATNE BADANIE WZROKU I POMIARU CIŚNIENIA WEWNĄTRZ GAŁ-
KOWEGO OKA.   DLA CHĘTNYCH BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA OKULARÓW. RE-
JESTRACJA TYLKO TELEFONICZNA - 32/2740046 lub 502421726. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 czerwca do 22 czerwca 2014 r. 

16 VI 
Poniedziałek 

 

g.1800 

 
Koncelebra 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

- Za + Elżbietę Midor w dniu urodzin 

17 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 

g. 700 

g.1800 
- Za + Martę Musioł w 2. rocznicę śmierci 
- Za ++ Adelę i Alfonsa Smołka 

18 VI 
Środa 

 

g. 700 
g. 800 

 

- Za ++ Julię i Oswalda Orantek 
Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców, Leonarda, Annę i Erwina oraz ++ z rodzin z 
obu stron 

19 VI 
Czwartek 

 

 
 
g. 800 

 

 

 

 

g.1000 

 

g.1700 

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Boskiej Różań-
cowej i św. Maksymiliana Kolbego z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Maksymilia-
na Krakowskiego z okazji urodzin 

Procesja teoforyczna ulicami parafii 

- Za parafian 
Msza św. przy ostatnim ołtarzu 

- Za + męża w 3. rocznicę śmierci, rodziców, krewnych z obu 
stron i za dusze w czyśćcu cierpiące 

20 VI 
Piątek 

 

g. 700 
g.1730 
g.1800 

- Za + męża, rodziców i rodzeństwo 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 VI 
Sobota 

Wspomnienie  
św. Alojzego  

g. 700 
g.1730 

g.1800 

- Za + Czesława Fojt w rocznicę śmierci 
Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Irenę Fudała w dniu urodzin 

22 VI 
Niedziela 

 
12 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za+ Marię Pyplok 
- W intencji uczniów klasy VI kończących szkołę podstawową, 
nauczycieli, duszpasterzy, rodziców oraz personelu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i 
zdrowie dla członków Związku Emerytów i Rencistów 


