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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  
I KRWI CHRYSTUSA 

 
Jezu! - tak bardzo nas ukochałeś, 
że dla nas życie oddałeś! 
A my - nadal obrażamy Ciebie  
Ciągle na pierwszym planie stawiamy siebie! 

Ty nam ciągle przebaczasz. 
Nas miłujesz i w kościele oczekujesz. 

Nieustannie stroniąc od ciebie, 
więdnie naszej miłości kwiat, 

bo milszy nam jest doczesny świat! 
Koniecznie zmienić nam trzeba przyzwyczajenia,  

styl życia naszego  
i zrosić nasze dusze wodą i krwią,  

które wtrysnęły z przebitego Serca Twojego. 
Twa miłość nie zna granic,  

 my mamy Twoje cierpienia za nic. 
Rozpal Jezu miłość w naszych sercach 

Niech nasze myśli biegną  
już tylko ku Tobie, 

Byśmy zapominali o sobie! 
 

„Przebacz Panie ludowi Twemu! 
Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca, 

Ofiarujemy je Tobie dziś.” 
 

Małgorzata Niemiec 



Przenajświętszy Sakrament to słońce naszego życia 
Na podstawie książki: Święta Urszula Ledóchowska,  

Świętość jest czymś tak prostym, Edycja Świętego Pawła 2003. 

 Przenajświętszy Sakrament to słońce naszego życia, to nasz skarb, nasze 
szczęście, nasze wszystko na ziemi. Kochajcie Jezusa w tabernakulum! Tam niech 
serca wasze zawsze czuwają, choć ciało przy pracy, przy zajęciu. Tam Jezus… A je-
żeli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać – kochać coraz więcej!  
 W ciągu dnia niech serce wasze znowu i znowu z miejsca pracy ucieka do ta-
bernakulum. Spróbujcie, trzeba wywalczyć sobie to przyzwyczajenie, ale można je 
sobie wywalczyć! Możesz sercem, duszą nawiedzić Przenajświętszy Sakrament, 
choć ciało gdzieś daleko przy pracy. 
 Nawiedzaj Przenajświętszy Sakrament. Idź do Jezusa jak dziecko do matki, 
jak przyjaciel stroskany, zmęczony, idzie do przyjaciela, u którego wie, że znajdzie 
pociechę i pomoc. Idź, powiedz twemu Jezusowi wszystko, co masz na sercu. Ty Go 
nie widzisz, ale On jest w tabernakulum – w to możesz silniej wierzyć aniżeli we wła-
sne twoje istnienie. 
 Gdy klęczysz przed tabernakulum i nie wiesz, o czym myśleć, i myśli ci się nie 
kleją, wtedy uniżaj się przed Panem jak najgłębiej. Ty jesteś szarym, grubym płót-
nem, nic nie możesz, ale cicho, pokornie wystawiaj swą nędzę na działanie promieni 
miłości, wychodzących z tabernakulum, i Jezus duszę twą biedną, jak słońce płótno, 
uczyni białą i piękną. 
 Tak, leż w promieniach Słońca Eucharystycznego cichutko. Choć ci się wydaje, 
że nic nie robisz, ale czekaj i ufaj – Jezus sam w duszy twej pracuje, tylko od Jezusa 
nie uciekaj! 
 Gdy czasem smutek, troska, zniechęcenie wślizgnie się do duszy twej, chcąc 
ją przygnieść do ziemi, wtedy szczególniej idź do tabernakulum – tam twój skarb! 
Cóż wszystkie trudności i przykrości mogą ci zaszkodzić? Jezusa odebrać ci nie mo-
gą. A póki masz Jezusa, to z Nim masz i szczęście nieba, i światło nieba, niebo sa-
mo! O, jak wszystko, co ziemskie, wobec tego maleje! 
 Gdy klęczysz u stóp tabernakulum, otwierając szeroko serce na to pragnienie 
miłości, wtedy bądź pewny, że Jezus to pragnienie przyjmie i dopomoże ci do osią-
gnięcia miłości, jakiej gorąco pragniesz, i odda ci za twą słabą, niedoskonałą miłość 
całą ogromną miłość Boskiego swego Serca. 
 Kochajcie Go w Sakramencie Miłości! On waszym skarbem, dla Niego żyjcie, 
dla Niego pracujcie… Niech On będzie źródłem waszej radości, waszego pokoju, 
waszego szczęścia. Przecież ta najcudowniejsza ze wszystkich przyjaźni – święta 
przyjaźń z Jezusem tyle daje nam szczęścia. 
 Szukaj, gdzie chcesz, nigdy nie znajdziesz więcej szczęścia, jak w tym za-
chwycie duszy, pogrążonej w cichej modlitwie u stóp tabernakulum. Tam najpewniej 
znajdziesz siłę w słabości, pociechę w zmartwieniu, radę w wątpliwościach, szczę-
ście w krzyżu – byleby z wiarą i miłością oczy ku Jezusowi podnieść. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się czas  
Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 
♦ Zapraszam na niedzielne Nieszpory o godz. 1630. 
♦ W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego 
Sakramentu uczestnicząc w procesji teoforycznej. Do udziału w niej zapraszam 
wszystkich parafian, wszystkie dzieci - w tym dzieci w bieli do sypania kwiatów, 
dzieci pierwszokomunijne, młodzież oraz poczty sztandarowe. Procesja wyru-
szy po Mszy św. o godz. 800. Po zakończeniu procesji odprawiona zostanie 
Msza św. polowa przy ostatnim ołtarzu. Nieszporów w tym dniu nie będzie. Pa-
rafian mieszkających wzdłuż trasy proszę  
o przystrojenie okien i domów oraz o sąsiedzką pomoc przy stawianiu ołtarzy.  
Ołtarze usytuowane będą:  
1. przy ulicy Sikorskiego 61                      3. przy ulicy Sikorskiego 31                  
2.    przy ulicy Sikorskiego 43                     4. przy ulicy Głogowskiej 15 
♦ Przez całą oktawę Bożego Ciała o godz. 1800 odprawiane będą Nabożeństwa 
Eucharystyczne, w niedzielę o godz. 1630. 
♦ We wtorek 13 czerwca przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie.  
♦ W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, poświęcony Miłosierdziu Boże-
mu. 
♦ Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św.  
♦ Zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy przyjmowane są w zakrystii  
i kancelarii. 
♦ U Pani Krystyny Zima oraz w kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy na 
autokarową pielgrzymkę do Częstochowy Związku Emerytów i Rencistów w dn. 
6 lipca 2017 r. Koszt przejazdu i ubezpieczenia 30 zł. Przy zapisie prosimy  
o podanie numeru PESEL. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”  
 -  Bezpłatny dodatek, niezbędny w czasie procesji Bożego Ciała - śpiewnik  
z pieśniami eucharystycznymi. Tradycyjne śpiewy, duży, wyraźny druk. 
PONADTO W "GOŚCIU": 
- Dlaczego św. Józef powinien być patronem XXI wieku? Tłumaczy o. Augustyn 
Pelanowski. 
- W jedności siła, czyli o wielkiej mocy żywego różańca. 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej para-
fii. Za dzisiejsze ofiary „Bóg zapłać”.  
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 12 czerwca do 18  czerwca 2017 r. 

12 VI 
Poniedziałek 
Wsp. bł. Józefa Czem-
piela, Emila Szramka 

prez. i tow. męcz. 

g.1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce)  

13 VI 
Wtorek 

Wsp. św. Antonie-
go z Padwy 

prezb.  
i doktora Kościoła 
Rocznica Obja-

wień Matki  
Boskiej 

w Fatimie 

g. 700 

 

g.1900 

- Za  ++ Annę i Jana Gruchel, syna Józefa, córkę Łucję,  
++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, 
za Ojca świętego, duszpasterzy, chorych, za nasze rodziny, o po-
kój na świecie oraz w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - 
od ofiarodawców  

14 VI 
Środa 

Wsp. św. Michała Ko-
zala, bpa i męcz. 

g. 700 

g. 800 

 

- Za + Jana Wesoły od rodziny 
Msza św. szkolna 

15 VI 
Czwartek 

 
g.800 

 

 

 

 

g.1000 

 

 

g.1700 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
- W intencji Damiana Rosołek z okazji przyjęcia I Komunii Świętej 
o błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. dla jego rodziców,  
o opiekę Bożą i zdrowie dla dziadków Jerzego i Danuty oraz 
chrzestnych 
po Mszy św. procesja teoforyczna ulicami parafii  
- Za parafian  
Msza św. przy ołtarzu polowym - ul. Głogowska 15 
Nieszporów nie będzie 
- Za + męża Włodzimierza Majda, rodziców oraz dusze w czyść-
cu cierpiące                                                     

16 VI 
Piątek 

 

g. 700 

 

g.1800 

- Za + Ottona w dniu urodzin, ++ rodziców Salomeę i Henryka 
oraz brata Karola 
Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św. 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 VI 
Sobota 

Wspomnienie  
św. brata Alberta 
Chmielowskiego, 

zakonnika 

g. 700 

 

g.1800 

- Za + Maksymiliana Krakowskiego w dniu urodzin od rodziny 
Wystrach i Golak 
Nabożeństwo Eucharystyczne i Msza św. 
- Za + męża Tadeusza w rocznicę śmierci, rodziców, teściów  
oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

18 VI 
Niedziela 

 
11 ZWYKŁA  

W CIĄGU  

ROKU 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ Jana Bernaś, rodziców Alfonsa i Adelajdę Bernaś, Józefa 
i Weronikę Szindera oraz brata 
- Za dzieci przyniesione do chrztu: Laurę Kapica, Maję Porębską, 
Magdalenę Surma, Kacpra Stachowiaka, Oliwię Duda, Mieszka 
Bogumił oraz za roczne dziecko Antoninę Bednarczyk, rodziców 
oraz chrzestnych 
Nabożeństwo Eucharystyczne  
- Za + Bernarda Cupok w 11. rocznicę śmierci 


