
Moi Kochani ! Trwamy w najpiękniejszym miesiącu roku 
jakim jest miesiąc maj. Poświęcony jest on Matce Bożej, dlatego 
przychodzimy do kościoła na majówki - nabożeństwa w których 
czcimy Matkę Pana i naszą Maryję. Gorąco wciąż wszystkich 
zapraszamy do tej wspaniałej modlitwy, codziennie o godz. 17.30 a w 

niedziele o 15.15.
Przeżywaliśmy też w ubiegłą niedzielę odpust ku 

czci MB Fatimskiej w Lenartowicach. Wszystkim, 
którzy organizowali uroczystość i w niej 
uczestniczyli bardzo dziękuję. Wielkie Bóg zapłać 
za troskę o kaplicę MB Fatimskiej.

Przed nami Uroczystość I Komunii św. już za 
tydzień w niedzielę. 28 dzieci z naszej parafii 
przyjmie do swego serca Jezusa w Eucharystii. 
Módlmy się za te dzieci i ich rodziców i rodziny aby 
mogły pięknie wzrastać w wierze. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.30. (pozostałe Msze św. w tę 
niedzielę komunijną 7.30, 9.30, 11.30, 16.00 i 
nabożeństwo dziękczynne o godz. 15.00)

Zaraz po Komunii św. w Czwartek będziemy 
przeżywali Uroczystość Bożego Ciała i  
Najświętszej Krwi. O godz. 8.00 zapraszamy 
Wszystkich Parafian na Uroczystą Eucharystię z 
procesją do 4 ołtarzy. Jest to ważne wydarzenie dla 
nas chrześcijan - można rzec demonstracja naszej 
wiary w obecność Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Trasa procesji w tym roku będzie 
nieco inna niż zwykle ze względu na prace drogowe 

na ulicy Przyjaźni. Pierwszy ołtarz stanie przy kościele od strony południowej i 
przygotowują go Mieszkańcy Miedar i Huty Miedarskiej. Dalej pójdziemy aleją 
wzdłuż łąki za kościołem i przy lasku na ul. Wyzwolenia będzie drugi ołtarz, który 
przygotowują Parafianie ulic: Reymonta, Wyzwolenia i Zwycięstwa. Później 
pójdziemy w kierunku BONINÓW przechodzą przez ulicę Tuwima. Tam będzie 
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7.30 - Za + Elżbietę Kapica (p)
10.00 - Za + męża Józefa Księżarek o łaskę życia wiecznego.
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - W int. Młodzieży w rocz. przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

WTOREK 22.05.2018 św. Rity
7.30 - Za + Norberta Drzymała (p)
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Zofii Rzeszót i Szarloty Nikuli z ok. urodzin od Cariatsu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie w int. Pameli z ok. urodzin, w int. Pawła, wnuków Mateusza i Malwiny i 
prawnuka.
5. Za + Annę Hajligtag.
6. Za ++ rodziców Martę i Jana Niemiec + ciotkę Franciszkę ++ rodzeństwo + męża Jerzego Plucik 
++ teściów ++ pokrewieństwo z obu stron.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 23.05.2018
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za + Elżbietę Kapica od sąsiadów z ul. Wyzwolenia 34-36-38
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - Za śp. Elfrydę Riedel w 20 rocz. śmierci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 24.05.2018 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - I Za ++ teściów Martę i Feliksa Szulc ++ Helenę i Antoniego Lempa ++ z całego pokr.
II Za + matkę Marię Kurz o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 25.05.2018
7.30 - Za śp. męża Kazimierza w rocz. śmierci.
17.00 - Msza św. szkolna. I W int. wszystkich naszych MATEK z okazji Dnia Matki
II Za + Edwarda Mikuś od Jurka z rodziną
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOBOTA 26.05.2018 DZIEŃ MATKI
7.30 - Za ++ rodziców Pawła i Justynę Kubickich + Franciszka Kocur ++ z pokr.
9.00 - sakrament pokuty i pojednania przed Uroczystością I Komunii św. i próba dla dzieci i ich 
rodziców.
12.00 - W int. Zosi Marii Kłek i jej rodziców i chrzestnych
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Sałaciak w 5 rocz. śmierci ++ rodziców Michalinę i 
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Klemensa + 6 braci ++ bratowe ++ z pokr. z obu stron.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + szwagra Kazimierza w I rocz. śmierci + teścia Antoniego + męża Ryszarda.

9.30 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
11.30 - Za śp. Olgę Jankowską w I rocz. Śmierci.
15.00 - Nabożeństwo dziękczynne z udziałem Dzieci które przystąpiły do I Komunii św.
16.00 - Za ++ rodz. Władysławę i Władysława Gorzkowskich ++ Janinę i Zbigniewa Nowak za ++ z 
obu storn o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + Norberta Drzymała (p)
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - Za +męża, ojca i dziadka Jerzego Znojek w I rocz. śmierci o radość nieba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

WTOREK 29.05.2018 BIAŁY TYDZIEŃ
7.30 - Za + Annę Hajligtag (p)
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE i Nowenna do MBNP
18.00 - Msza św. nowennowa
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Małgorzaty Dronia z ok. ur. od Caritasu.
4. Za + Wandę Grabiec-Kóska w 15 rocz. śmierci.
5. Za + Wilhelma Drobisz ++ rodziców z obu stron ++ synów Bernarda i Krystiana i dusze w 
czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 30.05.2018 św. Jana Sarkandra
7.30 - Nowenna do św. Józefa.
Za śp. Edwarda Mikuś od Zbigniewa z rodziną z Wawrzęcyc
17.30 - NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 - Za ++ rodziców Wacława i Władysławę Ołdak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 - Msza św. i procesja do czterech ołtarzy
I W int. Parafian
II Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. rodzin, które przyczyniają się do budowy ołtarza na Boże Ciało przy BONINACH.
ok. 10.30 - Msza św. po procesji
Za ++ Proboszczów śp. Ks. Jerzego Kopton i śp. Ks. Józefa Stryczek od Osiedla Dużego
16.00 - Za ++ rodziców Annę i Antoniego Ligockich + brata Józefa ++ Urszulę i Jana Byrtus + 
Stefana Biernackiego ++ z pokr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 01.06.2018 OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
DZIEŃ DZIECKA

7.30 - W int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
17.00 - Msza św. szkolna.
I W int. wszystkich Dzieci naszej Parafii i specjalne błogosławieństwo.
II Za ++ z rodziny Krzyż o życie wieczne.

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27.05.2018
kwestuje nasz Caritas

PONIEDZIAŁEK 28.05.2018 BIAŁY TYDZIEŃ

CZWARTEK 31.05.2018 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA



----------------------------------------------------------------------------------------------------
SOBOTA 02.06.2018 OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

7.00 - Różaniec wynagradzający za nasze grzechy
7.30 - I W int. Róż Różańcowych naszej Parafii i ++ członków o radość nieba. zmiana tajemnic.
II Za śp. Piotra Goły (p)
9.00 - odwiedziny chorych
17.00 - Sakrament Pokuty i Pojednania
18.00 - Za + Stanisławę Domalewską w I rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Katarzyny z ok. urodzin.
8.45 - w j. niem. wolna
10.00 - Uroczystość Rocznicowa. W int. Dzieci które przed rokiem przyjęły po raz pierwszy 
Pana Jezusa w Komunii św. i ich rodzin
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Ks. Prob. Jerzego Pawlik z ok. 23 rocz. święceń kapłańskich.
15.15 - NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE W OKTAWIE Z PROCESJĄ z udziałem 
dzieci rocznicowych.
16.00 - Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Niezborałę w 16 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

IX NIEDZIELA ZWYKŁA 03.06.2018
UROCZYSTOŚĆ  ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

ołtarz trzeci, który tradycyjnie przygotują Parafianie z Małego Osiedla, Boninów i 
Maciejów i Koksów. Ostatni ołtarz przy wejściu do kościoła do którego udamy się 
przechodząc ulicą Tuwima i między blokami Koksów aleją z powrotem do kościoła. 
Ten ołtarz przygotują Mieszkańcy Lenartowic i Nowej Wsi. Parafian z Blachowni I 
proszę o przygotowanie naszej świątyni na uroczystość.
Moi kochani miejmy udział tych przygotowaniach bardzo proszę nie odmawiać gdy 
proszą nas o pomoc. Więcej sami wyjdźmy z inicjatywą pomocy, pokażmy 
dzieciom, wnukom, że na tym też polega nasza wiara - nie wstydzę się zrobić coś dla 
Jezusa, który ukryty w Hostii będzie szedł ulicami naszej Parafii by nam 
pobłogosławić.

Prosimy o liczny udział w uroczystościach - w tym roku obchodzimy 25-
lecie poświęcenia naszej świątyni - chcemy być Bogu wdzięczni za ten skarb jakim 
jest Dom Boży - miejsce zamieszkania Boga wśród nas. Zachęcamy najmłodsze 
dzieci - dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców najmłodszych do dzwonków. 
Przystrójmy  jak co roku okna naszych domów i mieszkań w symbole religijne. 
Niech Bóg widzi gdzie mieszkają jego dzieci. ks. Proboszcz

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.

Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,

On Twoim Ojcem, On Przyjacielem.


