
Biuletyn informacyjny parafii 
św. Maksymiliana Marii Kolbe

czerwiec 2022

Zjednoczeni  
we wspólnocie

BA
SI

A
 M

A
RZ

EC



2022 CO POD LASEM PISZCZYCO POD LASEM PISZCZY  czerwiec2 3

Przed nami ważne 
momenty życia parafii. 
Najprawdopodobniej  
od 1 lipca zamieszka u nas  
drugi ksiądz, a wcześniej, 
w czerwcu parafialna rada 
duszpasterska uzyska nowy 
skład na kolejną kadencję. 

Moi drodzy, dzisiejszy mój tekst bę-
dzie pewnie rozczarowaniem dla tych, 

którzy oczekują od naszej gazetki formacji 
związanej z treściami wiary. Trzeba bowiem 
podjąć kilka tematów bieżących. Moim zda-
niem są na tyle ważne, że należy im poświę-
cić nieco czasu.

Pierwsza sprawa związana jest z dobrą 
wiadomością. Najprawdopodobniej od 1 lipca 
pojawi się w naszej parafii na stałe drugi 
ksiądz. Piszę „najprawdopodobniej”, bo trwa 
jeszcze wypracowywanie szczegółów i ks. 
abp Wiktor przekazał mi na razie ustnie 
dość ogólną informację. Otóż zamieszka 
u nas ks. Krzysztof Płonka, który dopiero 
co wrócił z Mołdawii, po wieloletniej po-
słudze w tamtejszym kościele lokalnym. 

Najprawdopodobniej najpierw będzie miał 
status tzw. „pomocy duszpasterskiej”, czyli 
nieco mniejsze obciążenie pracą niż regular-
ny wikariusz. Po tak długim pobycie w zupeł-
nie innych realiach musi bowiem przywyknąć 
na nowo do naszego stylu i rytmów życia 
parafialnego. No i trochę odpocząć. Mam 
nadzieję, że  już w wakacyjnym zeszycie 
CPL ukaże się z nim wywiad, żebyście mogli 
zacząć go poznawać. Natomiast gdy tylko 
zamysł ks. Arcybiskupa przełoży się na de-
finitywne decyzje (czyli pisemny „dekret”), 
niezwłocznie Was o tym poinformuję… Nie 
muszę chyba dodawać, że bardzo się cieszę, iż 
w kolejny rok duszpasterski nie będę starto-
wać sam. Proszę zatem o modlitwę w intencji 
księdza Krzysztofa i serdeczne przyjęcie go 
we wspólnocie parafialnej!

Sprawa druga: rady parafialne. Nie, nie 
pomyliłem się pisząc „rady”. Jesteście zapew-
ne przyzwyczajeni do liczby pojedynczej, ale 
w parafii rady powinny być dwie: parafialna 
rada duszpasterska (dalej: PRD) oraz parafial-
na rada do spraw ekonomicznych (PRE). Co 
ciekawe – to ta druga, ekonomiczna, musi być 
w parafii powoływana obowiązkowo (zgod-
nie z prawem obowiązującym w Kościele 
od 1983 roku), natomiast powoływanie rad 

Sprawy 
bieżące

duszpasterskich zależy od decyzji biskupa 
danej diecezji. 

Zadania obu rad określają w naszej 
diecezji statuty: Statut parafialnej rady 
duszpasterskiej w archidiecezji katowic-
kiej oraz Statut parafialnej rady do spraw 
ekonomicznych w archidiecezji katowickiej 

– oba zostały wydane w zbiorze dokumen-
tów wykonawczych II Synodu Archidiece-
zji Katowickiej i obowiązują od początku 
2017 roku. W odniesieniu do PRD czytamy 
w statucie: „1. Parafialna rada duszpasterska 
stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu pra-
wa kanonicznego ciało doradcze, które pod 
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Zebranie ustępującej Parafialnej Rady Duszpasterskiej
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kierownictwem proboszcza parafii – w ra-
mach ustawodawstwa diecezjalnego – poma-
ga wyłącznie w działalności duszpasterskiej 
danej wspólnoty parafialnej. 

2. Realizując powyższe zadanie, Rada 
pomaga w organizacji kultu Bożego, uczest-
niczy w opracowaniu rocznego planu dusz-
pasterskiego, animuje działalność grup 
duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera 
prowadzone dzieła apostolatu w parafii, in-
spiruje działalność charytatywną, troszczy 
się o podejmowanie inicjatyw duszpaster-
skich uwzględniających zachodzące prze-
miany społeczno-kulturowe”.

Natomiast „Parafialna rada do spraw 
ekonomicznych jest organem doradczym 
proboszcza w zarządzaniu dobrami para-
fialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, 
finansami oraz prawami majątkowymi), z za-
chowaniem postanowień kan. 532 Kodeksu 
prawa kanonicznego z 1983 roku”.

Jak widać zadania rad są wyraźnie roz-
różnione. Dlaczego dotąd mieliśmy w parafii 
tylko radę duszpasterską i dlaczego tak jest 
jeszcze w wielu parafiach? Bo nasza diece-
zja wywodzi się z diecezji wrocławskiej, 
gdzie duże znaczenie miały, przed przyłą-
czeniem Śląska do Polski, „rady kościelne”, 
które zajmowały się całością spraw parafii, 
bez rozróżnienia wymiaru ekonomicznego 
i duszpasterskiego. Stąd u nas często rady 
noszące nazwę „duszpasterskich” de facto 
podejmowały też różne kwestie związane ze 
sprawami gospodarczymi parafii.

PRE proboszcz powinien powołać po 
upływie roku od objęcia parafii. Nie uczy-
niłem tego, bo druga połowa mojego pierw-
szego roku u Was została ciężko naznaczona 
pandemicznymi ograniczeniami. Zdąży-
łem tylko zasygnalizować na posiedzeniu 
PRD, że będziemy zmierzać w kierunku jej 

powołania, ale potem odłożyłem sprawę. 
Teraz chciałbym do niej wrócić – wkrótce 
więc powołam członków parafialnej rady 
ds. ekonomicznych i ogłoszę jej skład. Bar-
dzo proszę o modlitwę o światło Ducha 
Świętego w tym wyborze. PRE powołuje 
bowiem w całości proboszcz, natomiast PRD 
w części wyłaniana jest w drodze wyborów 
– o których już od kilku niedziel słyszycie 
w ogłoszeniach.

Statut PRD tak określa jej budowę: 
„W skład Rady wchodzą trzy grupy człon-
ków: z urzędu, mianowanych przez probosz-
cza parafii oraz wybranych przez parafian 
(w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć 
osób). Liczba członków Rady pochodzących 
z wyboru dokonanego przez wspólnotę wier-
nych nie może być mniejsza od liczby człon-
ków mianowanych przez proboszcza”.

Jako że chodzi o to, by na posiedzeniach 
PRD była możliwa faktyczna wymiana opinii 
i praca grupowa, nie może to być za duży 
zespół. Dlatego przyjąłem, że mianuję sześć 
osób i także sześć zostanie wybranych przez 
Was w wyborach. Ostatecznie powinno to dać 
około piętnastoosobowy zespół. Już spory, 
ale jeszcze umożliwiający sensowną pracę. 

Wkrótce – 5 czerwca – opublikowane 
zostaną listy zgłoszonych kandydatów, a 13 
czerwca odbędą się wybory. Bardzo Was 
proszę o zaangażowanie w głosowanie. I o to, 
żebyście wskazali kandydatkę lub kandydata 
(bo każdy ma jeden głos!), którzy – Waszym 
zdaniem – najbardziej ze zgłoszonych zdol-
ni są z jednej strony do posługiwania się 
zdrowym rozsądkiem, z drugiej – do wsłu-
chiwania się na modlitwie w to, co mówi 
Duch Święty. To są dwie cechy najbardziej 
potrzebne członkom parafialnej rady dusz-
pasterskiej. O taką pomoc proszę.
 ks. Grzegorz Strzelczyk

W tym roku, przez cztery kolejne nie-
dziele maja , mogliśmy cieszyć się pierwszą 
komunią dzieci:
►  1 maja: Wczesna Komunia Karolinki 

Kosatki oraz Madzi Bąk,
►  8 maja: I Komunia Milenki 

Czerwińskiej,
►  15 maja: 34 dzieci z kl. 3 oraz Hania 

Leśny z grupy wczesnokomunijnej,
► 22 maja: 12 dzieci z kl. 3.

Dzieciom i ich rodzicom 
życzymy, by świadomość 
obecności Żywego 
Jezusa nieustannie im 
towarzyszyła!  
By w codzienności  
mieli odwagę odpowiadać 
Bogu miłością!

Pierwsze Komunie Święte 
w naszej parafii
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Na początku tego roku, na skutek nowej, 
choć niechlubnej popularności, jaką 

zyskał grecki alfabet, pisałam o niektórych 
jego literach, żeby nieco ocieplić wizerunek, 
który tak zszargała mu pandemia. Dzisiaj 
zamierzam wrócić do tematu, ale od trochę 
innej strony. W styczniu przedstawiłam hi-
storię kilku liter w bezpośrednim odniesieniu 
do ich ciągłej obecności w świecie chrześci-
jańskim, tym razem będzie o całym alfabecie. 
I to o niejednym! A właściwie o jednym, ale 
w różnych wydaniach. I znowu motywacją do 
podjęcia tematu były wydarzenia, delikatnie 
mówiąc, niedobre. Niepokój związany z pan-
demią zszedł ostatnio na dalszy plan wobec 
okropieństwa wojny, która toczy się za na-
szą wschodnią granicą. Granicą coraz mniej 
odczuwalną, bo tak wielu naszych sąsiadów 
z Ukrainy w ostatnich miesiącach przez nią 
przeszło, że stali się naprawdę dużą częścią 
naszej społeczności. Uczymy się siebie na-
wzajem i chociaż kulturowo jesteśmy blisko, 
to nie da się nie zauważyć, że są między 
nami pewne różnice. Podstawową jest ję-
zyk, który na szczęście należy do tej samej 
grupy, co polski i dzięki temu przeważnie 
rozmawiamy ze sobą bez większych prze-
szkód. Bardziej kłopotliwa natomiast jest 
komunikacja pisemna, bo w odróżnieniu od 
języków zachodniosłowiańskich, które posłu-
gują się alfabetem łacińskim (do nich należy 

Oikoumene pod lasem

Inny  
czy jednak 
podobny?

22 maja
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język polski), języki wschodniosłowiańskie, 
a wśród nich ukraiński, używają alfabetu 
powszechnie znanego jako cyrylica. I o tych 
dwóch alfabetach chciałabym dzisiaj opowie-
dzieć, ale jeśli ktoś sądził, że obejdzie się bez 
greki, to z miejsca ostrzegam – nic z tego, tu 
znowu od greki wszystko się zaczęło!

No dobrze, niezupełnie od greki, bo tym 
razem było coś wcześniej, a tym „czymś” był 
alfabet fenicki – pierwszy znany nam alfabet 
jako taki, czyli pismo, które jednym znakiem 
oddaje jedną głoskę. W przypadku pisma 
fenickiego dokładniej jedną spółgłoskę, bo 
język ten – jak inne języki semickie – nie ma 
w zapisie samogłosek. Widzieliśmy to już 
w języku hebrajskim, który zresztą przejął 
pismo właśnie od Fenicjan. 

To „przejmowanie” alfabetu miało 
miejsce około VIII wieku przed Chrystu-
sem i wiązało się z wymianą handlową mię-
dzy poszczególnymi ludami basenu Morza 
Śródziemnego. Fenicjanie byli sprawnymi 
żeglarzami, a dzięki temu bez trudu uprawia-
li handel zagraniczny. Nasi praprzodkowie 
szybko doszli do wniosku, że nic tak nie 

utwierdza wzajemnego zaufania, jak umowa 
kupna-sprzedaży, dlatego zaczęli pisać. Wy-
nalazek alfabetu był dobry, bo można było 
nim rejestrować wszystkie dostępne dźwięki 
i układać z nich słowa, które oznaczają kon-
kretną rzecz, dzięki czemu nie trzeba było 
zastanawiać się, czy symbol pozostawiony 
przez handlarza na naszym kwicie to jeszcze 
koza, czy może już krowa? Co więcej, litery 
oznaczające dźwięki można było zaadapto-
wać do własnego języka. I dokładnie to zro-
bili Grecy – użyli systemu znaków, wymy-
ślonego przez Fenicjan, do zapisu dźwięków 
swojej mowy. Tu pojawiły się dwie kwestie, 
które trzeba było rozwiązać: po pierwsze 
samogłoski, które są dla języka greckiego 
niezwykle ważne i, inaczej niż w językach 
semickich, ich zmiana zmienia nam cały wy-
raz, dlatego muszą być precyzyjnie zapisane; 
a po drugie w języku fenickim istniał szereg 
dźwięków gardłowych, których greka nie 
ma. Okazało się, że drugi problem rozwiązał 
pierwszy – znaków, które nie były potrzebne, 
Grecy użyli na zapisanie samogłosek i w ten 
sposób powstał pierwszy alfabet spółgłosko-
wo-samogłoskowy, którym posługujemy się 
do dzisiaj. Zupełnie świadomie piszę „posłu-
gujemy się”, ponieważ my używamy tego 
samego alfabetu! Naprawdę. Tylko po drob-
nych, kosmetycznych zmianach i kolejnych 
„dostosowaniach” do systemu dźwiękowego 
innych języków. Tymi innymi językami były 
najpierw etruski, a potem łacina. 

Język etruski to jeden z pierwszych ję-
zyków Półwyspu Apenińskiego i na pewno 
pierwszy, który przejął alfabetyczne pismo. 
A że przejął już od Greków, to od razu 
z tym samym zapisem samogłosek, czyli 
w większości wypadków te same dźwięki 
są zapisywane tymi samymi literami. Kiedy 
w języku etruskim potrzebna była litera na 

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

zapisanie dźwięku, którego język grecki nie 
miał, wystarczyło zastąpić ją którąś „niepo-
trzebną”, czyli taką, która odzwierciedlała 
dźwięk obecny w grece, ale niewystępujący 
w etruskim. Z etruskiego następnie skorzy-
stała łacina i alfabet, którym posługujemy 
się dzisiaj, to ten sam, przejęty od Greków 
system znaków, odpowiednio dostosowany 
do fonetyki języka polskiego, stąd np. znaki 
diakrytyczne. 

W tym momencie spodziewam się 
protestów, bo zaraz, zaraz, jak to ten sam, 
skoro wygląda inaczej? Owszem, dzisiaj 
rzeczywiście te dwa alfabety wyglądają 
nieco odmiennie, chociaż jeśli dobrze się 
przyjrzeć każdej literze, to okaże się, że 
mają sporo punktów wspólnych. Dlaczego 
tak jest? To wina Gutenberga. A właściwie 
jego przodków, którzy pomysł wynalezie-
nia druku odłożyli aż do piętnastego wieku. 
Wcześniej pisano ręcznie i chociaż istniały 
zasady dotyczące cech, jakie musi posiadać 
dana litera, to łatwo sobie wyobrazić, że ta 
kaligrafia uprawiana początkowo rylcem na 

kamieniach, a potem już szybszymi, ale cią-
gle niedoskonałymi narzędziami, mogła być 
wymagająca. Pismo potrzebne było do ko-
munikacji międzynarodowej, ale okazało się 
też niezwykle przydatne wewnątrz wspólnoty 
etnicznej, która posługiwała się tym samym 
językiem i teraz mogła zapisywać swoje waż-
ne sprawy, żeby nie powierzać ich już tylko 
pamięci jednostki. W ten sposób rozwijało 
się piśmiennictwo każdego obszaru i forma 
zapisu zmieniała się w czasie, trochę inaczej 
w Grecji, trochę inaczej w Rzymie. To jest 
spore uproszczenie, bo tych form było znacz-
nie więcej, nawet w obrębie jednego obszaru 
językowego i różne czynniki decydowały 
o tym, że ostatecznie „wygrywał” ten, a nie 
inny kształt litery. Ten bój toczył się aż do 
wspomnianego wynalezienia druku, a prze-
cież i dziś mamy rozmaite czcionki, których 
kształt mocno różni się między sobą. Jednak 
zapewniam Was, że identyfikowanie ich jest 
bezdyskusyjnie prostsze niż rozszyfrowywa-
nie rękopisów, które powstawały przez całe 
średniowiecze. Na uniwersytetach są osobne 
kierunki studiów, które przygotowują do od-
czytywania pisma z manuskryptów. Na tych 
kierunkach studiuje się paleografię, czyli 
stare pisanie. Przez pięć lat człowiek uczy 
się o różnych kształtach litery „a” w ramach 
jednego alfabetu. Poważnie! 

Średniowiecze było bardzo rozpisane, 
zwłaszcza to wschodnie. Dlatego kiedy 
w dziewiątym wieku dwóch misjonarzy 
z Konstantynopola udało się na tereny za-
mieszkiwane przez Słowian, by tam głosić 
Prawdę o Zmartwychwstałym, chcieli dać 
swoim nowym uczniom to, co sami uwa-
żali za najwartościowsze, czyli Pismo. Ci 
misjonarze to Konstantyn i Michał, bracia, 
którzy przyjęli zakonne imiona Cyryl i Me-
tody. Cyryl nie był jednak twórcą alfabetu, 

Alfabet fenicki Wspólne litery alfabetu greckiego, łacińskiego 
i cyrylicy
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16.30 –  W intencji Iwony i Krzysztofa Cybul 
z okazji urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
Bożą opiekę nad całą rodziną oraz 
dary Ducha Świętego dla Wiktorii 
i Dawida.

06.06.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Barbarę Geisler, ++ rodziców 

z obu stron oraz + Agnieszkę Goj.
18.00 –  Z prośbą o dary i owoce Ducha Świę-

tego, opiekę Niepokalanej dla chrze-
śniaków: Estry, Amadeusza, Koralii 
i Ignasia.

07.06.2022 Wtorek
  7.30 –  W intencji Członków Żywego 

Różańca.
18.00 –  Za ++ z rodziny Nyszkiewicz, Paw-

likowskich i Szewczyk.
08.06.2022 Środa
  7.30 –  Za ++ rodziców Annę i Teofila Karbo-

wy, siostrę Małgorzatę Bojdoł, ++ te-
ściów Elżbietę i Bernarda Czardybon, 
ciocię Martę Sajdok i ++ dziadków 
z obu stron.

18.00 –  Za + Tadeusza Maguda w 5. rocznicę 
śmierci.

09.06.2022 Czwartek
  7.30 –  W intencji Karoliny i Michała z okazji 

10. rocznicy ślubu, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 –  Za + ciocię Walerię Zylla z prośbą 
o łaskę nieba, ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.06.2022 Piątek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak w miesiąc 

po śmierci.

18.00 –  Za spokój duszy ++ rodziców – Jani-
nę, Romana Czajkowskich i Eligiusza 
Dajcza oraz Annę Cyran, Andrzeja 
Marzec i wszystkich ++ z obu stron.

11.06.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Jana Walentyńskiego w 3. rocz-

nicę śmierci.

12.06.2022 Niedziela
18.00 –  Za ++ rodziców Roberta i Juliannę 

Seweryn, Jakuba i Annę Gołosz i ++ 
z pokrewieństwa.

  7.30 –  W intencji Tomasza Kowalskiego 
z okazji 60. rocznicy urodzin.

  9.30 –  Z okazji 40. rocznicy ślubu Barbary 
i Lucjana Karlik oraz 15. rocznicy 
ślubu Katarzyny i Roberta Bury.

11.30 –  W intencji Marzeny i Roberta Bier-
nackich w 20. rocznicę ślubu z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 
całej rodziny.

16.30 –  Za ++ Anielę i Stanisława Krawczyk 
od rodziny Piątkowskich.

13.06.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Józefa Ciasnocha od Oli 

z rodziną.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Róży Duchownej w intencji Człon-
ków Żywego Różańca, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i wytrwa-
nie w modlitwie.

14.06.2022 Wtorek
  7.30 –  W intencji Danuty Nyszkiewicz z oka-

zji urodzin.
18.00 –  Za ++ rodziców Janinę i Mariana Wira 

oraz dziadków Wira i Stradowskich.
15.06.2022 Środa
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od Krystyny 

i Jana Skowronków z Kębłowa.

01.06.2022 Środa
  7.30 –  W intencji Parafian.
16:00 – Bierzmowanie
18.00 –  Za ++ rodziców – Edwarda Żłobiń-

skiego w 20. rocznicę śmierci oraz 
Marię Żłobińską w kolejną rocznicę 
śmierci.

02.06.2022 Czwartek
  7.30 –  O powołania do Służby Bożej.
18.00 –  Za + Weronikę Kahlert w rocznicę 

urodzin o łaskę nieba.
03.06.2022 Piątek
  7.30 –  W intencji Czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.
18.00 –  W intencji Dawida Kołodziejczyk 

z okazji drugich urodzin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Anioła Stróża.

04.06.2022 Sobota
  7.30 –  Za ++ rodziców Zdzisławę i Wło-

dzimierza, syna Michała i ++ 
z pokrewieństwa.

05.06.2022 Niedziela
18.00 –  Za + mamę Cecylię Baron, jej ++ 

rodziców i rodzeństwo z prośbą o ła-
skę nieba.

  7.30 –  Za + syna Andrzeja, za + Jana, ++ 
rodziców z obu stron, siostry, szwa-
gierki i szwagrów.

  9.30 –  Za Bogumiłę i Daniela Piastowskich 
z okazji rocznicy ślubu.

11.30 –  W intencji Elżbiety i Adama Łaska-
rzewskich z okazji 30. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o opiekę i Boże błogo-
sławieństwo dla całej rodziny.

Intencje  mszalnektóry znamy jako „cyrylica”. Do zapisania 
przekładu Ewangelii na język Słowian użył 
„głagolicy”. Jej nazwa pochodzi od litery „g”, 
ale co do jej pochodzenia uczeni nie mają 
jeszcze spójnego stanowiska – do niedaw-
na myślano, że jest w pełni oparta o grecką 
minuskułę (małe litery), dziś już wiemy, że 
to niemożliwe. Nie mamy też pewności, kie-
dy powstała i czy była, jak chcą niektórzy, 
autorskim dziełem Cyryla. W każdym razie 
było to skomplikowane pismo odpowiadające 
fonetyce języka Słowian. Dopiero uczniowie 
Cyryla, korzystając z głagolicy oraz majusku-
ły (wielkich liter) alfabetu greckiego ułożyli 
system liter, którymi zapisywali przekłady 
pism liturgicznych na język cerkiewnosło-
wiański. Ten system został nazwany „cyry-
licą” na cześć bizantyńskiego misjonarza i, 
po przejściu kilku reform, stosowany jest do 
dziś. I chociaż możemy wskazać liczne różni-
ce tak między alfabetem łacińskim i greckim, 
jak greckim i cyrylicą, to jednak sporo jest też 
punktów wspólnych, widocznych nie tylko 
dla specjalistów od paleografii. Tak samo 
jest z całą naszą kulturą – chociaż często 
widzimy różnice, zasadniczy rdzeń jest ten 
sam i jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy 
to, co wspólne.

DLA CIEKAWYCH:
► nazwa „alfabet” pochodzi od dwóch 
pierwszy liter greckiego systemu, czyli alfa 
i beta. Polski alfabet to właściwie „abecadło” 
– od pierwszych czterech liter: a, b, c i d; 
► święci Cyryl i Metody są jednymi 
z patronów Europy, a ich wspomnienie 
obchodzimy 14 lutego, czyli tego samego 
dnia, kiedy wspominamy też św. Walentego, 
popularnego patrona zakochanych 
i epileptyków.  
 Katarzyna Piotrowska
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23.06.2022 Czwartek
  7.30 –  Za + ojca Andrzeja Grzywacza.
18.00 –  Za + ojca Rudolfa Grosman z prośbą 

o radość życia wiecznego od synów.
24.06.2022 Piątek
  7.30 –  W intencji Janiny i Olgierda An-

dryczów z okazji 50. rocznicy ślubu 
z podziękowaniem za otrzymane do-
brodziejstwa i z prośbą o dalsze łaski.

18.00 –  zajęta.
25.06.2022 Sobota
  7.30 –  W intencji Marii Szymanowskiej 

do Serca Pana Jezusa i Serca Matki 
Bożej.

26.06.2022 Niedziela
18.00 –  Za + Irenę Kątny w 4. rocznicę śmier-

ci oraz za wszystkich ++ z rodziny.
  7.30 –  Za + Tadeusza Karmelitę z prośbą 

o radość życia wiecznego.
  9.30 –  Za + Jana Kandzia.
11.30 –  W intencji Dzieci przyjmujących Sa-

krament Chrztu św., w intencji Rocz-
nych Dzieci, ich rodziców i rodziców 
chrzestnych.

16.30 –  Za + Alfredę Zmuda o łaskę nieba od 
sąsiadów z ul. Zgrzebnioka 32.

27.06.2022 Poniedziałek
  7.30 –  zajęta.
18.00 –  Za ++ rodziców Zofię i Dominika, 

siostrę Irenę, ++ z pokrewieństwa 
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
z prośbą o łaskę zbawienia.

28.06.2022 Wtorek

  7.30 –  Za + Józefa Ciasnocha od Genowefy 
Ciasnocha z rodziną.

18.00 –  Za + ojca Jana Pośpiech, mamę Ste-
fanię, brata Stefana i ++ z rodzin.

29.06.2022 Środa
  7.30 –  Za + brata Piotra Bronowskiego 

i + mamę Annę we wspomnienie 
urodzin.

18.00 –  W intencji Jakuba Szojda z okazji 
urodzin, dziękując za otrzyma-
ne łaski, prosząc o dalsze Boże 
błogosławieństwo.

30.06.2022 Czwartek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od kuzynki 

Krystyny Jucha z rodziną.
18.00 –  Za ++ Andrzeja i Bożenę Krawiec 

w 20. rocznicę śmierci.

18.00 –  Za ++ rodziców Barbarę i Adama 
Pudykiewiczów oraz za + matkę 
chrzestną Wandę Hoffmann i jej + 
męża Henryka.

16.06.2022 Czwartek
  7.30 –  O powrót do zdrowia córki.
  9.30 –  W intencji Parafian.
            W intencji budowniczych ołtarzy.
16.30 –  Za + Danielę Cichowlas o życie 

wieczne.
17.06.2022 Piątek
  7.30 –  Za + Marcina Czerwińskiego od 

kuzyna Łukasza z rodziną.
18.00 –  Za ++ rodziców Martę i Józefa Szojda, 

zięcia Krzysztofa, siostrzenicę Mał-
gorzatę i szwagra Franciszka.

18.06.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od rodziny 

Tkacz z Żołyni.

19.06.2022 Niedziela
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

i św. Maksymiliana w intencji Natalii 
Szot z okazji 70. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za wszelkie dobro, 
z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na 
dalsze lata.

  7.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Maksy-
miliana w intencji Anieli Pustelnik 
z okazji 75. rocznicy urodzin, dzię-
kując za otrzymane łaski, prosząc 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia.

  9.30 –  Za ++ rodziców Teresę i Czesła-
wa Gołąbek, Helenę i Adama Ko-
złowskich z prośbą o radość życia 
wiecznego.

11.30 –  W intencji małżonków Anny i Michała 
Marzec z okazji 17. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o dalsze łaski na wspólne 
lata życia, by były one świadectwem 
miłości Boga.

16.30 –  Za + mamę Irenę Targowską w pierw-
szą rocznicę śmierci od syna Mariu-
sza z rodziną.

20.06.2022 Poniedziałek
  7.30 –  W intencji Parafian.
18.00 –  zajęta.
21.06.2022 Wtorek
  7.30 –  Za + męża Roberta Lenart w 4. rocz-

nicę śmierci od całej rodziny.
18.00 –  Za ++ Janinę, Henryka i Tadeusza 

Doroz, Grzegorza i Stefana Piwek, 
Ewę i Joannę Mostyniewicz.

22.06.2022 Środa
  7.30 –  Za ++ rodziców Janinę i Jana Frymus 

oraz Pelagię i Władysława Maszyna 
z prośbą o życie wieczne.

18.00 –  Za + męża Edmunda Szeligę, zięcia 
Jana Mosler, ++ z rodzin: Seweryn, 
Szeliga, Targiel.

Papieskie Intencje Misyjne:
 ZA RODZINY

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym 
gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu

•

Ogłoszenia
Chrzty:
21.05.2022 – Maverick Malone
29.05.2022 – Emiliana Maleszyk
   – Jagoda Duda 
   – Marianna Bialucha

Pogrzeby:
17.05.2022 – Janina Krakowiak
20.05.2022 – Anna Szwagierczak
21.05.2022 – Beata Michalczyk

�
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Radość pierwszej komunii. 
Fotoreportaż  
na stronach 5–9.


