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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

 
Jesteś o Jezu Więźniem Miłości. 

Twą Miłością uśmierzasz nasze złości! 
My Cię rzadko odwiedzamy, 

Dlatego kroczysz dziś naszymi ulicami. 
My, Twą Miłość często lekceważymy 

Nie zdając sobie sprawy z tego, co tracimy. 
Cóż znaczy świat bez Ciebie, 

Gdy jesteśmy zdani sami na siebie. 
Często idziemy po drodze swojej, 
Nie uznając Wszechmocy Twojej. 

 
Chcemy się przeto dziś zatrzymać przy Tobie, 

Chwałę Ci oddać i rozważyć sobie, 
Co znaczy świat, 

Gdy więdnie w duszy miłości kwiat! 
Chcemy przeto dziś nasze serca zrosić łzami i Cię przeprosić! 

Jezu, przebacz, zmiłuj się nad nami! 
Dziś zrzucić chcemy nasza pychę, nasze grzechy i złości, 

Dla Ciebie Jezu, nasza miłości! 
 

„Twoja Cześć, Chwała nasz Wieczny panie, 
Na wieczne czasy niech nie ustanie.” 

Małgorzata Niemiec 
 

 
„Nasz Pawłów” 

 
 Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Zabrzu serdecznie zapraszają na prezentację albumu 
„Nasz Pawłów”, który ukazał się w serii Dzielnice Zabrza.  
 Spotkanie odbędzie się 9 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w 
Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Tego dnia publikację 
„Nasz Pawłów” oraz pozostałe z serii, można będzie nabyć w promo-
cyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy! 



„Bądź jak Jezus” 
 

 Szósta edycja wyjątkowego Ekumenicznego Koncertu Rodzinnego „Bądź jak 
Jezus” odbędzie się 4 czerwca 2015 w Mysłowicach pod hasłem: Potęga Miłości.  
 Spotkajmy się, aby wspólnie uczcić i poczuć potęgę tej Miłości, która od Krzy-
ża rozprzestrzenia się każdego dnia na cały świat. Chcemy to szczególnie podkre-
ślić śpiewem, modlitwą, uwielbieniem i radością wraz ze wspaniałymi artystami z 
Polski i z zagranicy, którzy zaśpiewają i zagrają na scenie: Hillsong London (UK), 
Leeland (USA), Natalia Niemen, Maleo Reggae Rockers, Gabriela Gąsior & Holy 
Noiz oraz New Day.  
 Początek koncertu o godzinie 15.00. Spotkajmy się w Mysłowicach na koncer-
cie „Bądź jak Jezus”. Zapraszamy! 
 

Opowiadanie o Eucharystii 
 
 To był piękny, wiosenny dzień. Wyszłam na spacer, aby pełną piersią zaczerp-
nąć z bogactwa natury. Moje nogi same skierowały się do pięknego parku. Park był 
zielony, wokół rozkwitało życie, ale staw, który znajdował się pośrodku parku był wy-
schnięty. 
Dochodząc do brzegu usłyszałam cichy szept. Wydawało mi się, że to trzciny sze-
leszczą na wietrze. Kiedy podeszłam bliżej zobaczyłam ogromne gniazdo, a w nim 
pelikana wraz z młodymi - opowiadał dzieciom swoją historię: 
"Dawno, dawno temu, kiedy byłem taki malutki jak wy, mieszkałem w olbrzymim 
gnieździe wraz ze swoim ojcem, siostrami i braćmi. Byliśmy żarłoczną rodzinką, oj-
ciec nie nadążał z przynoszeniem nam ryb. Żyło się nam całkiem fajnie. 
Ale nadszedł czas, kiedy wyschło okoliczne jezioro i zapanował głód. Czuliśmy jak 
powoli uchodzi z nas życie. Wtedy nasz ojciec, ostrym dziobem przebił swój bok i 
przygarnął nas mocno do swojej piersi. Moi bracia i siostry zanurzyli swoje dzióbki w 
ciele ojca, karmiąc się jego ciałem i krwią. Ja jeden wysunąłem się z jego objęć i sta-
nąłem z boku. Stawałem się coraz słabszy, czułem że umieram. Widziałem, jak moi 
bracia i siostry ożywają i nagle zapragnąłem zaczerpnąć tego życia, z boku mojego 
ojca. 
Zrobiłem krok w jego stronę, a on przygarnął mnie z czułością do swojej piersi - do-
łączyłem do mojego rodzeństwa. Czułem, że nasze serca biją jednym rytmem - sta-
nowiliśmy jedno. Krew ojca dała nam życie, przywróciła siły. 
Ojciec umarł, a my żyliśmy nasyceni nim. Dorośliśmy, wyfrunęliśmy z gniazda i zało-
żyliśmy własne rodziny. 
Od tego czasu, kiedy przychodzi czas suszy i głodu, każdy z nas przebija swój bok, 
aby dać życie swoim dzieciom." - to było ostatnie zdanie pelikana - umarł oddając 
dzieciom swoją krew. 
Przypomniała mi się historia, którą usłyszałam kilka lat temu: "W ruinach, zawalone-
go trzęsieniem ziemi domu, znaleziono matkę, wraz z płaczącym małym dzieckiem. 
Matka już nie żyła - miała ponagryzane żyły. Umarła, pojąc dziecko własną krwią." 
"A Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mó-
wiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przy-
mierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam 
wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z tego owocu winnego krzewu aż do owego 
dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, w królestwie Ojca mojego." [Mt 26,26-29] 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas Spowiedzi i Komunii 
św. wielkanocnej. 
♦ O godz. 1630  zapraszam na ostatnie nabożeństwo majowe.  
♦ Dziś mężowie i młodzieńcy pielgrzymują do Matki Boskiej Piekarskiej. Wspierajmy ich 
modlitwą. 
♦ Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
♦ Jutro 1 czerwca - Dzień Dziecka. 
♦ W środę Msza św. szkolna o godz. 800. 
♦ W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - składamy 
publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu uczestni-
cząc w procesji teoforycznej po Mszy św. o godz. 800. Ołtarze usytuowane będą:  
1. przy ulicy Sikorskiego 61                           2. przy ulicy Sikorskiego 43 
3.    przy ulicy Zembali 14                                  4. na osiedlu ks. Brejzy 32 
Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 800. Po zakończeniu procesji odprawiona zostanie 
Msza św. na os. ks. Brejzy. Parafian mieszkających wzdłuż trasy proszę o przystrojenie 
okien i domów oraz o sąsiedzką pomoc przy stawianiu ołtarzy. Do udziału w procesji zapra-
szam poczty sztandarowe, wszystkie dzieci - w tym dzieci w bieli do sypania kwiatów, dzie-
ci pierwszokomunijne oraz młodzież i wszystkich parafian. 
♦ Przez całą oktawę Bożego Ciała o godz. 1730 odprawiane będą nabożeństwa z procesją 
wokół kościoła. 
♦ W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do Komunii 
Świętej wynagradzającej. 
♦ Spowiedź św. dla dzieci szkolnych w środę o godz. 730. Dla dorosłych codziennie. 
♦ Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszam na Mszę św. w ich intencji w sobotę o 
godz. 700. 
♦ Zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy przyjmowane są w zakrystii i kancelarii do 
15 czerwca. 
♦ W sobotę 6 czerwca odbędzie się pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Po-
czątek o godz. 1000. 
♦ 7 czerwca odbędzie się doroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka Niewidomych do Piekar 
Śląskich. Początek o 1030. 
♦ Również 7 czerwca odbędzie się w Kochłowicach Dzień Skupienia dla narzeczonych. Po-
czątek o godz. 1400. W programie: konferencja, okazja do Spowiedzi św. i Msza św. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”  
- w jakim domu wychował się Andrzej Duda, nowy prezydent RP? 
Andrzej Duda dorastał w głęboko wierzącej krakowskiej profesorskiej rodzinie o patriotycz-
nych tradycjach. Jego ojciec – Jan zakładał “Solidarność”, a dziś jest radnym małopolskie-
go sejmiku. W rozmowie z “Gościem” opowiada, jak wielką rolę w życiu jego syna odgrywa 
wiara i zawierzenie Opatrzności Bożej. – Gdziekolwiek jesteśmy, dostajemy sygnały, że lu-
dzi modlą się za syna. Andrzej wiedział o tym. Bez tego oparcia nie mógłby wytrwać – mó-
wi ojciec prezydenta elekta. 
Ponadto w Gościu 
- o tajemniczych okolicznościach śmierci sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego – cho-
ciaż nie ma dowodów na to, że został otruty, ale jednak zmarł wkrótce po tym, jak dowie-
dział się, że jego bliskimi współpracownikami było małżeństwo agentów (ss. 34-35); 
- zaledwie 4 proc. mieszkańców Lipska to katolicy, a 80 proc. to osoby niewierzące, mimo 
to parafia Trójcy Przenajświętszej wybudowała w centrum miasta wielki kościół 
♦ Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej na wydatki związa-
ne z brukowaniem chodnika na cmentarzu. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na potrzeby ar-
chidiecezji. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 1 czerwca do 7 czerwca 2015 r. 

1 VI 
Poniedziałek 
Wsp. św. męcz. 

 Justyna 
Dzień Dziecka 

g.1800 

 
- Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 
 

2 VI 
Wtorek 

Wsp. św. św. męcz. 
 Marcelina i Piotra 

g. 700 

 

 
g.1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  
z prośbą o szczęśliwą operację dla Sylwii oraz zdrowie dla całej 
rodziny Kołodziejczyk 
- Za + Annę Maciejczyk w 10.rocznicę śmierci, męża Erwina 
oraz ++ z rodziny Maciejczyk i Cygan 

3 VI 
Środa 

Wsp. św. św. męcz. 
Karola Lwangi i tow. 

g. 700 

g. 800 
- Za + Jerzego w 45. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 
Msza św. szkolna 
-  Za + Teresę Voelkel oraz rodziców z obu stron 

4 VI 
Czwartek 

I czwartek 

 
 

g. 800 
 

 
 
 
 
 
g.1000 

 

g.1700 

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO  
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświę-
cenie duchowieństwa, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
naszych duszpasterzy oraz o nowe powołania kapłańskie i za-
konne - od ofiarodawców 

Procesja teoforyczna ulicami parafii 

- Za parafian 
Msza św. przy ostatnim ołtarzu na os. ks. Brejzy 

- Za + Teresę Mitręga jako 30. dniowa 

5 VI 
Piątek 
I piątek 

 

g. 700 

 
 
 
g.1730 

g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem 
za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy oraz w inten-
cjach emerytów i rencistów oraz chorych naszej parafii - od ofia-
rodawców 
Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci pierw-
szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

6 VI 
Sobota 
I sobota 

Wspomnienie św. 
Norberta bpa 

g. 700 

 
g.1730 

g.1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świę-
tego za żyjących i zmarłych członków Bractwa Żywego Różańca 
Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

Za + Jana Pucka w 1.rocznicę śmierci oraz żonę Adelajdę 

7 VI 
Niedziela 

10 NIEDZIELA 
ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 
g.1000 

 
g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Oskara Kwil w rocznicę śmierci 
- Msza św. chrzcielna za Dominika Marszałka i Jakuba Polocz-
ka, rodziców oraz chrzestnych 
Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała i procesja 

- Za + Józefa Kurek w rocznicę śmierci 


