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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
 

Trójca Przenajświętsza ukryta w Hostii białej. 
Tak kruchej, tak małej. 

A jednak to Wszechmocny Bóg, 
który dla nas z miłości uczynił  ten Cud. 

 
Przeto Cię dziś Jezu za to uwielbiamy 

i przed Tobą klękamy. 
Kroczysz naszymi ulicami, 

zostań o Jezu z nami. 
Pobłogosław nasze rodziny, bardzo prosimy. 

 
Za wszystko co było złe,  

Przepraszamy. 
Bez Ciebie nam trudno żyć. 

Chcemy przeto  
na co dzień z tobą być. 

Sami sobie rady nie damy, 
przeto postanawiamy: 

lenistwo nasze pokonywać 
i częściej Cię  

w kościele odwiedzać. 
 

Dziś za Twą Miłość  
Ci dziękujemy,  

przed Tobą się korzymy 
i nasze serca Ci ofiarujemy! 

 
„Tobie Cześć, Chwała,  
nasz Wieczny Panie, 

Na wieczne czasy niech nie 
ustanie!” 

Matko Najświętsza, od Najświętszego Sakramentu Pani, wstawiaj się za nami!  
 

Małgorzata Niemiec 



 Eucharystia szkołą miłości i solidarności 
 Ewangelia opowiada o ustanowieniu Eucharystii przez Jezusa pod-
czas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku w Jerozolimie. W przeddzień 
swojej odkupieńczej śmierci na krzyżu dokonał On tego, co zapowiedział: 
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, 
[wydane] za życie świata. (...) Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim» (J 6, 51. 56). Jezus wziął chleb w swoje ręce  
i powiedział: «Bierzcie, to jest Ciało moje» (Mk 14, 22). Przez ten gest i ty-
mi słowami nadaje On chlebowi funkcję, zgodnie z którą nie jest on zwy-
kłym pokarmem fizycznym, ale uobecnia Jego Osobę pośród wspólnoty 
wierzących. 
 Ostatnia Wieczerza jest zwieńczeniem całego życia Chrystusa. Nie 
jest jedynie zapowiedzią Jego ofiary, która dokona się na krzyżu, ale tak-
że syntezą życia ofiarowanego dla zbawienia całej ludzkości. Dlatego nie 
wystarczy stwierdzić, że w Eucharystii obecny jest Jezus, ale trzeba wi-
dzieć w niej obecność ofiarowanego życia i uczestniczyć w nim. Kiedy 
bierzemy i spożywamy ten Chleb, zostajemy złączeni z życiem Jezusa, 
wchodzimy w komunię z Nim, zobowiązujemy się do urzeczywistniania 
jedności między nami, przekształcania naszego życia w dar, szczególnie 
dla najuboższych. 
 Uroczystość Bożego Ciałą przywołuje to orędzie solidarności i pobu-
dza nas do przyjęcia jego głębokiego wezwania do nawrócenia i do służe-
nia, do miłości i do przebaczania. Pobudza nas, byśmy w życiu stawali się 
naśladowcami tego, co celebrujemy w liturgii. Chrystus, który nas karmi 
pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina, jest Tym samym, który wy-
chodzi nam na spotkanie w wydarzeniach dnia powszedniego; jest obec-
ny w ubogim, który wyciąga rękę, w cierpiącym, błagającym o pomoc, jest 
w bracie, który prosi o to, abyśmy byli otwarci i oczekuje naszego przyję-
cia. Jest w dziecku, które nic nie wie o Jezusie, o zbawieniu, które nie ma 
wiary. Jest w każdym człowieku, nawet najmniejszym i bezbronnym. 
 Eucharystia, będąc źródłem miłości dla życia Kościoła, jest szkołą 
miłości i solidarności. Ten, kto karmi się Chlebem Chrystusa, nie może 
być obojętny wobec tych, którzy nie mają chleba powszedniego. A wiemy, 
że dzisiaj jest to coraz poważniejszy problem. 
Niech uroczystość Bożego Ciała coraz bardziej rozbudza i ożywia w każ-
dym z nas pragnienie i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa gościnne-
go i solidarnego. Złóżmy te życzenia w sercu Maryi Panny, Niewiasty Eu-
charystii. Niech Ona wzbudza we wszystkich radość z uczestnictwa  
w Mszy św., zwłaszcza w niedzielę, i radosną odwagę świadczenia o nie-
skończonej miłości Chrystusa. 

Papież Franciszek 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy czas Spowiedzi 
św. i Komunii św. Wielkanocnej 
♦ Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 1630, w tygodniu o godz. 1730.  
♦ Mężowie i młodzieńcy pielgrzymują dzisiaj do Matki Boskiej Piekarskiej. 
Łączmy się z nimi w modlitwie. 
♦ Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
♦ W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam 
do Komunii Świętej wynagradzającej. 
♦ W czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Składamy publiczne świadectwo wiary i pobożności wobec Naj-
świętszego Sakramentu w procesji teoforycznej. Msza św. O godz. 8.00. Po 
niej wyruszy procesja ulicami : Obr. Westerplatte, Malwową i Księdza Mende-
go. Na zakończenie procesji Msz św. w kościele. Do udziału zapraszam pocz-
ty sztandarowe, młodzież i dzieci  w bieli do sypania kwiatów oraz wszystkich 
parafian. Proszę także o udekorowanie okien i posesji wzdłuż trasy oraz o po-
moc sąsiedzką przy stawianiu ołtarzy. W tym dniu również będzie ostatnie na-
bożeństwo majowe o godz. 16.30. 
♦ Od piątku o godz. 17.30 odbywać się będą nabożeństwa oktawy Bożego 
Ciała z procesjami wokół kościoła. 
 ♦ W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna Archidiecezjalna Pielgrzymka 
Niewidomych do Piekar Śląskich.  
♦ Również w przyszłą niedzielę 3 czerwca odbędzie się w Kochłowicach Dzień 
Skupienia dla narzeczonych. Początek o godz. 1400. W programie: konferen-
cja, okazja do Spowiedzi św. i Msza św. 
♦ Spowiedź św. dla dzieci w środę przed Mszą św. szkolną. Dla młodzieży  
i dorosłych przed każdą Mszą św.  
♦ W zakrystii oraz kancelarii parafialnej można zapisać się na pieszą piel-
grzymkę do Częstochowy. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”   
• Miej odwagę oddawać Mu chwałę - o Eucharystii, która nie powinna spo-
wszednieć, ale mocno trwać jako Najświętszy Sakrament. Przypominamy so-
bie o tym szczególnie w czasie Święta Bożego Ciała. 
Ponadto w "Gościu": 
• rozmowa z kardynałem Zenonem Grocholewskim o relacji między sprawie-
dliwością i miłością;  
• czy sytuacja polityczna w Europie jest stabilna i czy my, Polacy, możemy się 
czuć bezpiecznie?  
♦ Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej na po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 28 maja do 3 czerwca 2018 r. 

28 V 
Poniedziałek 

 

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe 

- Za ++ rodziców Hildegardę i Jerzego Jureczko oraz Urszulę Ma-
inka  

29 V 
Wtorek 

 Wsp. św. Urszuli 
Ledóchowskiej 

dz. 

g. 1730 

g.1800 
Nabożeństwo majowe 

- W intencji Aleksandry i Dominika Bieniek z okazji urodzin 
 

30 V 
Środa 

Wsp. św. Jana 
Sarkandra 

prezb. i męcz. 

g. 800 

 

g. 1730 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za + Halinę Topór od członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo majowe 

- Za ++ Urszulę Jojko, rodziców Pawła i Różę, syna Maksymiliana 
oraz synową Ernestynę  

31 VI 
Czwartek 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZE-

GO CIAŁA I 
KRWI CHRY-

STUSA 
. 

g.800 

 

 

 

 

ok.g.1000 

g. 1630 

g.1700 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświę-
cenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pochodzą z naszej pa-
rafii oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne - od ofiarodaw-
ców 
Po Mszy św. Procesja teoforyczna 
- Za parafian  (po procesji, w kościele) 
Ostatnie nabożeństwo majowe 
- Za ++ Annę Rzepka, męża Pawła oraz pokrewieństwo z obu 
stron 

1 VI 
Piątek 
I piątek 

Wsp. św. Justyna  
męcz.  

g. 700 

 
 
g. 1730 

g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 
za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii - 
od ofiarodawców 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół kościoła 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci pierwszoko-
munijne, ich rodziców i chrzestnych 

2 VI 
Sobota 
I sobota 

Wsp. Św. Św. 
Męcz. Marcelina i 

Piotra 

g. 700 

 
g.1730 

g.1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Święte-
go za żyjących i zmarłych członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół kościoła 
- Za ++ rodziców Herberta i Otylię Kandziora, córkę Marię, zięcia 
Jana, wnuka Tadeusza oraz pokrewieństwo z obu stron 

3 VI 
9 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

g. 630 

g. 700 
g.1000 

 
g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Ryszarda Wiertelorz w dniu urodzin 
- Za dziecko przyniesione do chrztu - Alicję Bieniek, rodziców oraz 
chrzestnych 

Nabożeństwo Oktawy Bożego Ciała z procesją wokół kościoła 
- Za ++ Jana Rejman, rodziców oraz rodzeństwo z obu stron 


