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Nasza Wspólnota

Moi Kochani! Za nam wielkie coroczne uroczystości. Jest takie powiedzenie 
ludowe: “po Bożym Ciele jest plac w kościele”, ale to nie znaczy, że nic się nie dzieje, a to że 
jeszcze bardziej potrzeba, szczególnie w tym czasie, kiedy pandemia wydaje się gasnąć, 
powrócić do praktyk religijnych, przeżywania Eucharystii, Sakramentu Bożej Miłości i 
Miłosierdzia - spowiedzi św. Mamy jeszcze czas Oktawy Bożego Ciała i w najbliższy piątek 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy to odnowimy akt oddania się 
Najświętszemu Sercu Jezusa. Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zasługi w rozpowszechnieniu nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa przypadają skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie 
Marii Alacoque (1647-1690). 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, 
by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do 
niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać 
tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Następnie Jezus 
wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Usłyszała pocieszające 
słowa: "Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej 
uczennicy mojego Serca". Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan 
Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie 
przyrzeka czcicielom swojego Serca. "To nabożeństwo - pisze św. Małgorzata - jest 
ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich 
czasach". W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie 
wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą, 
ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce".
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie 
objawienie. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących 
czcicieli Jego Serca: Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. Ustalę pokój w ich rodzinach. Będę 
ich pocieszał w utrapieniach. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę 
śmierci. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do 
doskonałości. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 
Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. W nadmiarze miłosierdzia 
Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki 
miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli 
łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie 
im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.



PONIEDZIAŁEK 07.06.2021 OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
7.30 - I Za + Teresę Wawrzyniak (p)
II Za + Ryszarda Wejman w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za śp. Marię Wszołek (gr.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego 
otoczenie w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
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. Helgi Plucik i Walentego Animucki z ok. ur. od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie dla wnuczki w p. Int.
5. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę dary Ducha św. w int. członków Róży Różańcowej MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY(p. Marii Faber) i za zmarłych Jadwigę Wilbik, Adelę Kubina, Jadwigę Glomb, Brygidę 
Glomb, Marię Paterok, Jerzego Paterok, Marię Podlyska o radość nieba.
6. Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kalinowskiego + teścia Jana ++ rodziców Różę, Wiktora, 
Brunona Twardon.
7. Za + żonę, mamę i babcię Teresę Łupak w 10 rocz. śmierci o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Msza św. i Nowenna do św. Józefa
I Za + Pawła Czekał (p)
II Za + Jana Cymbalskiego (p)
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Francki ++ rodziców Annę i Wilhelma + siostrę Gertrudę 
i Elfrydę ++ teściów Albinę i Wiktora.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.00 - I Za + syna Mariusza ++ rodziców Adelajdę i Waltera + dziadka Władysława i jego 2 żony.
II Za + męża, ojca i dziadka Romana Gramackiego w 7 rocz. Śmierci o radość nieba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I W int. żyjących i zmarłych czcicieli NSPJ
II Za + Genowefę Kroczedk (p)
18.00 - W int. Kapłanów pracujących w naszej Parafii ks. Jerzego i ks. Bogdana za tych którzy u nas 
posługiwali i za ++ proboszczów ks. Jerzego Kopton i ks. Józefa Stryczek.
II Za + Stefanię Opiołka (p)

WTOREK 08.06.2021 św. Jadwigi Królowej OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

ŚRODA 09.06.2021 OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 -  I Za śp. Szarlottę Nikula (p)
II Za + Jerzego Marzec (p)
12.00 - Msza św. Na zakończenie roku dla Przedszkola w Blachowni w int. Dzieci i ich Rodziców, 
Nauczycieli wychowawców i wszystkich pracowników przedszkola.

7.30 - I Za + Marię Wszołek (gr.)
II Za + Lidię Kraus (p)
18.00 - Msza św i Nowenna do MBNP

CZWARTEK 10.06.2021 OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

Odnowienie poświęcenia Ojczyzny i naszej Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

SOBOTA 12.06.2021 NIEPOKALANEGO SERCA NMP

PIĄTEK 11.06.2021 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Intencje mszalne od 07-20.06.2021



17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
18.00 - Za + Marię Chrubasik + Amalię Synowiec ++ z pokr. Bisz, Biegiesz, Chrubasik i Kaszny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza w rocz. śmierci.
10.00 - Za + Janinę Misiak od siostry Heleny z rodziną
11.30 - W int. Parafian
15.15 - Nabożeństwo Fatimskie
16.00 - Za + Zbigniewa Łukasiewicz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - I Za śp. Teresę Ołdak w 3 rocz. śmierci o łaskę nieba oraz za ++ z rodziny Jopek
II Za + Janinę Misiak od Władysławy Zadylak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

WTOREK 15.06.2021
7.30 - I Za śp. Celinę Chromik (p)
II Za + Helenę Nikula (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. Przez wstawiennictwo MBNP w int. Dzieci naszej Parafii.
2. W int. Dobrodziejów, Ofiarodawców naszej Parafii, osób sprzątających nasz kościół i jego otoczenie 
w int. ich rodzin, dzieci i wnuków.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę w rodzinie w p. int.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę w int. Moniki Pawlik, Ryszarda Bracha, Marii Cieślak z ok. urodzin od Caritasu.
5. Przez wstawiennictwo MBNP o zdrowie dla wnuczki w p. int.
6. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę dary Ducha świętego w int. Oliwi Raś z okazji 18 rocz. urodzin.
7. Za + Martę Pander w 3 rocz. śmierci + Bernarda Pander ++ z pokrewieństwa.
8. Za ++ rodziców Gertrudę i Alfreda Kaczmarek ++ Krystynę i Antoniego Żołowicz ++ z pokr.
9. Za + Martę Nowak w 6 rocz. śmierci.
10. Za + Gerarda Kurz od rodziny Poplucz.
11. Za ++ rodziców Martę i Wilhelma Namysło.
12. Za + Teodora Kuliński + syna Rafała ++ rodziców i teściów ++ z pokr. Kuliński i Głomb.
13. Za + sąsiadkę Lidię Kraus i za + Annę Baron w 30 dzień po śmierci o radość nieba.
14. Za + ojca Jana Kuśnierza oraz za + Zofię i Mariana Bidermann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Nowenna do św. Józefa
I Za + Teresę Wawrzyniak (p)
II Za + Dariusza Gabiś (p)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.00 - I Za + Stanisławę Czeczor + Bolesława Szczęśniak o radość nieba.
II Za śp. Stefanię Opiołka (p)
19.00 - nauka przedchrzcielna w kościele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za śp. Lidię Kraus (p)
18.00 - I Za + Helenę Nikula od pracowników DB Cargo
II Za + Bernarda Kulesa w 30 dzień po śmierci ++ jego rodziców Erykę i Kurta Kulesa ++ dziadków z 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06.2021
Dzień Fatimski

PONIEDZIAŁEK 14.06.2021

ŚRODA 16.06.2021

CZWARTEK 17.06.2021 św. Brata Alberta Chmielowskiego

PIĄTEK 18.06.2021



pokrewieństwa.

18.00 - Za + Marię i Józefa Symkowskich ++ z rodziny Symkowski, Mynarek i Kuca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za śp. Jerzego Pałys (p)
8.45 - w j. Niem. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. 
Boże, zdrowie i opiekę w int. Rodziny Glomb.
10.00 - Za + ojca i dziadka Jana Szymaczek ++ Annę i Józefa Szymaczek ++ Annę i Karola 
Leszczyna + brata + szwagra ++ dziadków z obu stron.
11.30 - W int. Parafian. Chrzest: Franciszek Myszkowski
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. córki i wnuczki Dagmary Musiał z ok. urodzin
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za nami Uroczystość Bożego Ciała. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
Wam, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło przygotowania tej 
uroczystości w tym trudnym dla nas czasie. Bóg Zapłać za przepiękne ołtarze 
przygotowane na trasie naszej procesji, pełne treści ważnych i symboli, a także 
przepięknych kwiatowych kobierców.Bóg Zapłać za posprzątanie naszej świątyni 
Parafianom z Blachowni I. Dziękujemy Panu Wacławowi naszemu Organiście, 
Kościelnym naszym, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Mariankom, Różyczkom św. Rity, 
Dzieciom Peirwszokomunijnym i ich drogim Rodzicom, Dzieciom sypiącym kwiaty i 
dzwoniącym dzwoneczkami i ich Rodzicom. Młodzieży, która dźwigała nagłośnienie. 
Panom niosącym baldachim. Panu Krystianowi za kierowanie ruchem. Za 
przystrojenie okien waszych domów i mieszkań i wszystkim Wam, którzy w 
jakikolwiek sposób wyznaliście wiarę w obecność Jezusa Chrystusa pośród nas w 
Najświętszym Sakramencie. ks. proboszcz

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

7.30 - I Za + Grzegorza Masalskiego (p)
II Za + Krystynę Krasicką (p)
17.00-18.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania

SOBOTA 19.06.2021

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06.2021
kolekta specjalna na utrzymanie naszej świątyni

Ołtarz poświęcony św. Józefowi 
ul. Wyzwolenia Dom Kultury LECH


