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Pierwszego lipca powitaliśmy 
w naszej parafii księdza Krzysztofa 
Płonkę, który przez wiele lat 
posługiwał w Mołdawii. Jaka 
była jego droga do Tychów? Co 
najbardziej podobało mu się na 
misjach? Czym się interesuje? Tego 
wszystkiego dowiecie się z naszego 
wywiadu! 

Magdalena Kulus: Wrócił Ksiądz niedawno 
z Mołdawii. Ile Ksiądz spędził tam czasu?
Ksiądz Krzysztof Płonka: – Byłem tam trzyna-
ście lat – najpierw w stolicy, w Kiszyniowie, 
a później przez dziesięć lat jako proboszcz 
w Unghenach. To jest trzydziestotysięczne 
miasto na granicy z Rumunią. Nam ta nazwa 
niewiele mówi, ale każdy słyszał o bitwie 
pod Cecorą, która była właśnie tam – pięć 
kilometrów od mojej parafii.
A dlaczego taki kierunek?

– Taka była potrzeba – biskup prosił 
o pomoc. Szukano kogoś do polskiego 
duszpasterstwa. Miałem świadomość, że to 
dziwny, ale interesujący kraj. No i wybrałem 

właśnie tę drogę. Gdy byłem w seminarium, 
to myślałem o innych terytoriach misyjnych, 
takich jak Ameryka czy Afryka. Później 
jednak stwierdziłem, że to trochę daleko, 
wybrałem więc Mołdawię. Chciałem zoba-
czyć Kościół katolicki, ale inny. To się udało.
Co w Mołdawii było dla Księdza 
dziwnego?

– Na przykład to, że oficjalnym językiem 
jest rumuński, który czasem nazywany jest 
mołdawskim, ale wiele osób w ogóle go nie 
zna, zwłaszcza wśród starszych. Większość 
posługuje się językiem rosyjskim. W kościele 
katolickim rumuński w ogóle nie jest stoso-
wany, ale ja używałem jednego i drugiego 
języka. Uczyłem się ich na miejscu, rumuń-
skiego głównie ze słuchu.  
A co w Mołdawii jest interesującego?

– Wiedza o Mołdawii jest niewielka. Czę-
sto jest mylona z Mongolią albo Macedonią. 
Największą atrakcją turystyczną tego kraju 
są winnice i podziemne korytarze, w których 
produkuje się i składuje wino. Największa 
kolekcja wina, wpisana do księgi rekordów 
Guinnessa, jest właśnie w Mołdawii. Liczy 

trzy miliony butelek. Jest tam też najdłuż-
sza piwnica, której korytarze mają 200 km. 
Wino mołdawskie cieszy się coraz większą 
popularnością i słusznie, bo jest tego warte. 
Francuskie jest przereklamowane (śmiech). 
Druga atrakcja turystyczna Mołdawii to Nad-
dniestrze, czyli separatystyczna republika, 
gdzie znajduje się miejscowość Raszków 
znana z powieści Sienkiewicza. Tam nabito 
Azję na pal. Dla mnie Mołdawia była jednak 
przede wszystkim interesująca dlatego, że 
katolicy są tam w znacznej mniejszości. 
Czyli nie było łatwo?

– Nie było źle, ale nie było też tak, jak jest 
u nas. Małe wspólnoty, małe parafie – niektó-
re kilkunastoosobowe, kameralne. Zachwycał 
mnie ten Kościół w mniejszości. Wszyscy 
katolicy tam się znają, relacje są rodzinne. 
Jedna diecezja to kilka tysięcy ludzi, więc 
w ciągu tych trzynastu lat poznałem prawie 
wszystkich. Nie było parafii, w której bym nie 
był. Nawet, jak ja kogoś nie znałem, to mnie 
kojarzono, rozpoznawano. W każdej parafii 
można się zatrzymać, wejść, wypić kawę.
Łatwiej budowało się tam wspólnotę?Ks. Krzysztof Płonka

Mołdawski pejzaż

Całe życie  
jest 

ewangelizacją
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W maju pisałem, że jeśli pomyśleć o przy-
szłym roku szkolnym i duszpasterskim, to 
dużo przed nami niewiadomych. 

Na szczęście teraz jest ich już nieco mniej. 
Przede wszystkim wiemy już, że w naszej parafii 
posługę od lipca na czas wakacji rozpoczyna ks. 
Krzysztof Płonka – wywiad z nim możecie prze-
czytać w tym zeszycie. Natomiast we wrześniu 
przywitamy nowego wikarego, ks. Józefa Bryzi-
ka. Po drugie – COVID, jakkolwiek nie odpuścił 
jeszcze zupełnie, jest już na tyle w odwrocie, 
że możemy wrócić do zupełnie normalnych 
rytmów duszpasterstwa. Zachęcam tylko do 
większej czujności w razie objawów… 

Po wakacjach bardzo chciałbym wrócić do 
dwóch projektów, które stanęły z powodu pan-
demii. Po pierwsze: „Herbatka pod lasem”, czy-
li „kawiarenka” lub „świetlica” parafialna jako 
sposób na integrację parafian, zagospoda-
rowanie czasu wolnego (zwłaszcza dla osób 
znużonych samotnością i szukających towa-
rzystwa) oraz dzielenie się talentami i służbę 
bliźnim. Herbatka mogłaby działać w oparciu 
o wolontariuszy w salce „biblioteki” codziennie 

w godzinach 8.00-
11.00 i  15.00-18.00 
(w dni powszednie) 
oraz w  niedziele 
po mszy porannej 
do 11.30 i  po mszy 
popołudniowej do 
20.00. Przed pande-

mią sporo osób zgłosiło swoją gotowość po-
mocy w tym projekcie. We wrześniu zrobimy 
więc nową kampanię informacyjną i nabór 
wolontariuszy. No i – mam nadzieję – ruszymy!

Drugi projekt, który nam zamknęła pandemia, 
to oczywiście chór parafialny. Zdążyliśmy zro-
bić pierwsze przesłuchanie tuż przed lockdow-
nem. Nie było szans nawet dojść do ustalenia 
składu. Sporo czasu upłynęło, więc nie wiem, 
czy dyrygentka (która w międzyczasie wyszła 
za mąż…) jeszcze będzie miała czas i ochotę, 
by nasz chór poprowadzić. Jeśli nie, będziemy 
szukać kogoś innego. Proszę o westchnienie 
w tej intencji. Bo jakoś najmniej się boję o brak 
chętnych do śpiewania.

Tyle o planach. Pora na parę słów podziękowań. 
Nie ukrywam, że to był dla mnie bardzo trudny 
rok. Odkąd na początku października zostałem 
jedynym duszpasterzem w parafii (z wszystkimi 
dotychczasowymi obowiązkami na zewnątrz, 
czyli w zarządzie Fundacji Świętego Józefa Kon-
ferencji Episkopatu Polski oraz jako dyrektor ar-
chidiecezjalnego Ośrodka Formacji Diakonów 
Stałych) z niemałym trudem spinałem obowiązki 
z tych trzech pól. Dziękuję i za cierpliwość, z ja-
ką znosiliście moje wpadki, niedoróbki i niedo-
statki „dopieszczenia” parafii, i za modlitwę oraz 
wszelkie formy pomocy. Bardzo, bardzo jestem 
Wam za to wszystko wdzięczny. 

Nadchodzący rok powinien być łatwiejszy, ale 
o modlitwę proszę niezmiennie!

R O Z T E R K I  F A R O R Z A  S P O D  L A S U

Przed nowym rokiem
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– Zdecydowanie. Cała diecezja jest jedną, 
wielką wspólnotą. 
Czy takie małe wspólnoty mają swoje 
kościoły, jakieś miejsca spotkań?

– W latach dziewięćdziesiątych nie-
mieckie fundacje dawały dużo pieniędzy 
na odbudowę kościołów i na budowę nowych. 
To są właśnie te parafie, tylko nie ma ludzi. 
Budynki są, ale ludzi brak. 
Czyli dużo pracy dla Księdza. 
Jakie prowadził Ksiądz działania 
ewangelizacyjne?

– Ogólnie całe życie jest ewangelizacją, 
bo tam zawsze trzeba dawać dobry przykład. 
Przykład dobrego życia. Ale organizowali-
śmy też różne akcje, na przykład wyjazdy, 
rekolekcje dla młodzieży czy dla ministran-
tów z klerykami z Katowic.  
A jakie były najtrudniejsze momenty?

– Najtrudniej było się przebić przez men-
talność sowiecką tamtejszej ludności. Oni 
uważają, że są biedni, że wszystko im się 
należy, że nic od siebie sami nie mogą zrobić. 
Czekają, aż im ktoś pomoże, da pieniądze 
itd. To jest mocno demoralizujące. Ogólnie 
więc lokalna społeczność mało co chciała 

robić. Najchętniej by jeździli na wycieczki, 
zwłaszcza do Polski lub za granicę, najlepiej 
za czyjeś pieniądze. Na miejscu trudno było 
ich zebrać, ale wystarczyło ich zachęcić kilka 
razy i im się spodobało. Przyzwyczajali się, 
na przykład do rekolekcji. Na początku nie 
wiedzieli, o co chodzi, a później już byli 
chętni. 
Czy chciałby Ksiądz jeszcze wyjechać na 
misje?

– Oj, nie wiem. Szybko leniwieję i szyb-
ko przyzwyczajam się do dobrego. Nie wiem, 
czy by mi się chciało znowu wszystko za-
czynać od nowa i uczyć nowego języka, po-
znawać kraj. Poznawanie Mołdawii, pozna-
wanie tamtejszej mentalności, żeby się w to 
wszystko włączyć, to trwało kilka lat, a i tak 
wiadomo – zawsze mnie czymś zaskakiwali. 
Kiedy Ksiądz dowiedział się o nowych 
obowiązkach w parafii pod lasem?

– Gdy pojechałem przywitać się do Bi-
skupa. Miałem nadzieję na dłuższy urlop, 
przynajmniej do końca wakacji, ale Biskup 
powiedział, że jest taka wspaniała, rozwija-
jąca się parafia z perspektywami – nic, tylko 
brać (uśmiech). Będę więc od pierwszego lip-
ca. Pochodzę z wioski pod Żorami, Tychów 
raczej nie znam, będzie okazja, by poznać.
Czym najbardziej chciałby Ksiądz zająć się 
u nas w parafii?

– Wszystkim!
Wszystkim? To Ksiądz Grzegorz będzie 
pewnie zachwycony!

– Zobaczymy, jak to wyjdzie (uśmiech).
Proszę jeszcze zdradzić, jakie są Księdza 
zainteresowania, tak prywatnie. 

– Jest ich dużo – góry, rower, histo-
ria, zwłaszcza historia Śląska, etnografia. 
W ramach rozrywki poznaję aktualnie 
pszczelarstwo.

Rozmawiała Magdalena Kulus

Ks. Grzegorz Strzelczyk
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Typowa agapa po niedzielnej Mszy św.
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Bierzmowanie
w naszej parafii

1 czerwca o godz. 16.00 w naszej parafii 
bp Adam Wodarczyk udzielił sakramentu 
bierzmowania. 

Darami Ducha Świętego zostało obda-
rzonych 60 młodych osób – 54 z SP 40, które 
były przygotowywane przez panie katechetki 
– Anię Pustelnik (klasy 8a i 8b) oraz Ka-
się Cebulę (klasa 8c). Pozostałe sześć osób 
uczęszcza do innych szkół. W ramach przy-
gotowań do sakramentu młodzież uczest-
niczyła też w spotkaniach formacyjnych 
prowadzonych przez ks. Proboszcza. 

Na początku uroczystej mszy Ksiądz 
Proboszcz serdecznie przywitał Biskupa 
Adama w naszej wspólnocie. Później przed-
stawiciele rodziców, Państwo Bartodziej, 
poprosili Księdza Biskupa o udzielenie 
sakramentu bierzmowania zgromadzonej 
młodzieży. Następnie Patryk Rutecki pięknie 
odczytał słowo Boże, do którego w homilii 
odniósł się Biskup, po czym młodzież wy-
znała publicznie swoją wiarę.

Sam moment namaszczenia świętym 
olejem krzyżma był oczywiście najważniej-
szy. To właśnie wtedy młodzież procesyjnie 
podchodziła do ołtarza, gdzie Biskup Adam 
udzielił im Ducha Świętego, a oni sami przy-
jęli tzw. trzecie imię – patrona, którego wcze-
śniej wybrali. Była to również istotna chwila 
dla świadków – kładli oni rękę na ramieniu 
bierzmowanego. Jak powiedział Biskup, ich 
rola dopiero się zaczyna – mają wspomagać 
swojego bierzmowańca w mężnym wyznawa-
niu wiary i postępowaniu według jej zasad. ZD

JĘ
C

IA
 B

A
SI

A
 M

A
RZ

EC



2022 CO POD LASEM PISZCZYCO POD LASEM PISZCZY  lipiec–sierpień8 9

Modlitwę wiernych odczytała Blanka 
Bartodziej, prosząc o potrzebne łaski dla 
bierzmowańców, świadków oraz ich rodzi-
ców, a także dla szafarza bierzmowania – 
Biskupa Wodarczyka. W procesji z darami 
eucharystycznymi szli Adam Seweryn oraz 
Roksana Otwinowska.

Na zakończenie w imieniu młodzieży 
wystąpili Kacper Skrzypczak oraz Wanessa 
Bąk, którzy podziękowali Ks. Adamowi za 
udzielenie sakramentu bierzmowania. Micha-
lina Kosma wraz z Jankiem Komisarczykiem 
wyrazili swoją wdzięczność Ks. Probosz-
czowi za okazaną cierpliwość i przekazaną 

wiedzę w czasie spotkań, rozmów indywi-
dualnych i spowiedzi. 

Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zgro-
madzonym pasterskiego błogosławieństwa 
i obiecał pamięć modlitewną. Po Eucharystii 
bierzmowańcy otrzymali pamiątkowe książ-
ki – egzemplarz Ewangelii wg św. Łukasza. 
Jak zaznaczył Biskup, będzie to wspaniały 
prezent, trzeba ją tylko otworzyć i czytać, 
choćby parę wersetów dziennie. 

Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcia. 
Wspaniałą fotorelację jak zwykle wykonała 
nieoceniona Pani Basia Marzec. 

 Katarzyna Cebula
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Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach 

na kadencję 2022–2027

Do Rady wchodzi sześć osób z największą liczbą głosów:
Klaudia Babij, Robert Biernacki, Wojciech Derej, Lidia Łukowicz, Wojciech Pilnicki, 
Mirosława Walter
Pozostali członkowie wchodzą w skład Rady z urzędu i z powołania Proboszcza. Pełny 
skład podamy w następnym numerze „Co pod Lasem Piszczy”.

wyniki głosowania
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Boże Ciało
Obchody uroczystości Bożego Ciała 

(16 czerwca 2022 roku) rozpoczęli-
śmy mszą świętą na Ryneczku osiedla Z, 
skąd udaliśmy się w procesji ulicami naszej 
parafii (osiedli Z i Z1) do kościoła. Pogoda 
dopisała, frekwencja również – jak licznie 

zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie 
można zobaczyć na zdjęciach. Cieszymy się, 
że po dwóch latach covidowej niepewności 
mogliśmy wreszcie ze spokojem i radością 
wspólnie uczestniczyć w obrzędach.

 •

ZD
JĘ

C
IA

 B
A

SI
A

 M
A

RZ
EC



2022 CO POD LASEM PISZCZYCO POD LASEM PISZCZY  lipiec–sierpień12 13

ZD
JĘ

C
IA

 W
IT

O
LD

 M
O

RA
W

SK
I

ZD
JĘ

C
IA

 B
A

SI
A

 M
A

RZ
EC



2022 CO POD LASEM PISZCZYCO POD LASEM PISZCZY  lipiec–sierpień14 15

01.07.2022 Piątek
  7.30 –  W intencji Czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.
18.00 –  W intencji Remigiusza z okazji uro-

dzin z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dary Ducha Święte-
go i Boże błogosławieństwo.

02.07.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od Danuty 

Serwan i Mieczysława.

03.07.2022 Niedziela
18.00 –  Za + Kazimierę Tokarską od przyja-

ciół syna Andrzeja.
  7.30 –  Za + Józefa Zwolskiego w 16. rocznicę 

śmierci oraz + Felicję Zwolską.
  9.30 –  W intencji Zofii Stęchły z okazji 

urodzin.
11.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  Za + Bogdana Tatonia w 14. rocznicę 

śmierci, za ++ rodziców Franciszkę 
i Zenona Tatoń oraz za + Stefanię 
Piergies.

04.07.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od Lucyny 

i Mariana Babula z Kębłowa.
18.00 –  W intencji Andżeliki Ulkowskiej 

z okazji urodzin, dziękując za otrzy-
mane łaski, prosząc o Boże błogosła-
wieństwo i światło Ducha Świętego.

05.07.2022 Wtorek
  7.30 –  Za + Joannę Boncol od sąsiadów.
18.00 –  Za + Annę Kaczmarek.
06.07.2022 Środa
  7.30 –  W intencji Parafian.

18.00 –  Za + Józefa Ciasnocha od brata Sta-
nisława z rodziną oraz chrześniaka 
z rodziną.

07.07.2022 Czwartek
  7.30 –  O powołania do służby Bożej.
18.00 –  Za + Edmunda Stęchły, prosząc o ła-

skę nieba dla niego.
08.07.2022 Piątek
  7.30 –  W intencji Członków Żywego Różańca.
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i św. Maksymiliana w int. 
Zdzisława Kania z okazji urodzin, 
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog. na dalsze lata życia.

09.07.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Urszulę Glenszczyk w 10. roczni-

cę śmierci i + Edmunda Glenszczyk.

10.07.2022 Niedziela
18.00 –  Za + męża Krzysztofa Kozok w roczni-

cę śmierci, ++ teściów Krystynę i Adol-
fa, + szwagra Ryszarda, ++ z rodziny 
i przyjaciół z prośbą o łaskę nieba.

  7.30 –  Za + Ignacego Wieszczek w 8. rocz-
nicę śmierci.

  9.30 –  Za + mamę Kazimierę Tokarską od 
syna z rodziną.

11.30 –  Za + Joannę Boncol w miesiąc po 
śmierci.

16.30 –  Za + męża Andrzeja Grzywacz w  1. 
rocznicę śmierci.

11.07.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak o dar nieba 

od Agnieszki i Andrzeja Woźniak 
z rodziną.

18.00 –  Za + Marcina Czerwińskiego od ro-
dziny Olesiak.

12.07.2022 Wtorek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Eugeniusza Kulka w 10. rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i ++ z rodzin 
Boncol, Kulka i Bojdoł.

13.07.2022 Środa
  7.30 –  Za + żonę Weronikę Honc w 5. rocz-

nicę śmierci, + brata Józefa Janik, 
siostrę Małgorzatę Germanek, dziad-
ków z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.

18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Róży Duchownej w intencji Człon-
ków Żywego Różańca z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i wytrwa-
nie w modlitwie.

14.07.2022 Czwartek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak o łaskę nieba 

od Żywego Różańca.
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej Częstochow-

skiej i św. Maksymiliana w int.  syna 
Stanisława z okazji urodzin z prośbą 
o zdrowie i zgodę w rodzinie.

15.07.2022 Piątek
  7.30 –  Za + Joannę Boncol od Żywego 

Różańca.
14:00 – ślub: Monika Janik – Daniel Myszor.
18.00 –  W 14. rocznicę śmierci męża Jana 

Waszczuk, brata Władysława, te-
ściów i ++ z rodziny.

16.07.2022 Sobota
  7.30 –  W intencji budowniczych i dobro-

dziejów naszej Parafii.

17.07.2022 Niedziela
18.00 –  Za + męża Andrzeja Kołodziej 

w rocznicę śmierci.
  7.30 –  W intencji Andrzeja Łabudzkiego 

z okazji 73. rocznicy chrztu św. do 

Opatrzności Bożej z podz. i prośbą 
o dalszą opiekę oraz za ++ rodziców, 
rodziców chrzestnych i + ks. Jakuba.

  9.30 –  Za + Beatę Michalczyk o radość życia 
wiecznego.

11.30 –  W intencji Igi Gardawskiej przyj-
mującej Sakrament Chrztu św., jej 
rodziców i rodziców chrzestnych oraz 
w intencji Adriana w 2. urodziny.

16.30 –  zajęta.
18.07.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak o dar nie-

ba od rodziny Stopów z Głogowa 
Małopolskiego.

18.00 –  Za + Jerzego Grabala od sąsiadów.
19.07.2022 Wtorek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Marcina Czerwińskiego od cioci 

Ewy i wujka Mietka.
20.07.2022 Środa
  7.30 –  W intencji Parafian.
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i św. Maksymiliana w in-
tencji Pani doktor Anny Zarzyckiej 
z okazji urodzin i zbliżających się 
imienin, dziękując Bogu za wszelkie 
dobro, prosząc o błog.i dary Ducha 
Świętego dla dzieci, wnuków oraz 
całej rodziny od pacjentów.

21.07.2022 Czwartek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Andrzeja Brol od sąsiadów 

z bloku.
22.07.2022 Piątek
  7.30 –  Za + córkę Anię oraz jej + ojca, dziad-

ków i ich rodzeństwo.
18.00 –  Za + Lecha Łukowicz w 6. rocznicę 

śmierci o łaskę nieba.
23.07.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Józefa Ciasnocha od siostrzenicy 

Alicji z rodziną.

Intencje mszalne
NA LIPIEC I SIERPIEŃ
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24.07.2022 Niedziela
18.00 –  Za + Andrzeja Brol oraz + Marię Brol.
  7.30 –  wolna.
  9.30 –  Za + Małgorzatę Bielas o łaskę życia 

wiecznego od rodziny Kozłowskich.
11.30 –  W intencji dzieci przyjmujących Sa-

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

16.30 –  Za ++ Mariannę, Piotra, Szczepana, 
Marka i Teresę Babij, Krzysztofa Cy-
kowskiego i Marka Estelmana.

25.07.2022 Poniedziałek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Alfredę Zmuda.
26.07.2022 Wtorek
  7.30 –  W intencji Anny Kandzia z okazji 

urodzin, dziękując za otrzymane ła-
ski i prosząc przez wstawiennictwo 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i św. Maksymiliana o zdrowie i Boże 
błog. na dalsze lata życia.

18.00 –  W kolejną rocznicę śmierci za ++ 
rodziców Józefę i Władysława Świę-
cickich oraz siostrę Honoratę i brata 
Mariana.

27.07.2022 Środa
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od brata 

Edwarda i Heleny Baran z rodziną.
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i św. Maksymiliana w int. 
Róży Bielas z okazji 80. rocznicy 
urodzin z podz. za dotychczasową 
opiekę, z prośbą o zdrowie i Boże 
błog. na dalsze lata życia.

28.07.2022 Czwartek
  7.30 –  Za ++ rodziców Annę i Franciszka
             Drozdek, ++ z rodzin Drozdek 

i Wygrabek.
18.00 –  Za ++ rodziców Łucję i Rudolfa Pyr-

tek w rocznicę śmierci.

29.07.2022 Piątek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Józefa Ciasnocha od brata Ka-

zimierza z rodziną.
30.07.2022 Sobota
  7.30 –  wolna.

31.07.2022 Niedziela
18.00 –  Za + męża Stanisława Grabowskiego 

w 7. rocznicę śmierci oraz w rocznicę 
urodzin i za ++ z rodzin Grabowskich 
i Cieślik.

  7.30 –  wolna.
  9.30 –  wolna.
11.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  Za + Sławomira Turka o życie wieczne.
01.08.2022 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Joannę Boncol od sąsiadów.
18.00 –  Za + Marcina Czerwińskiego od przy-

jaciół z Irlandii.
02.08.2022 Wtorek
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od siostry 

Kazimiery i Aleksandra Turkowskich 
z rodziną.

18.00 –  Za + męża Jana Szymanowskiego 
w 8. rocznicę śmierci o łaskę nieba.

03.08.2022 Środa
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej i św. Maksy-

miliana w podz. za opiekę i z prośbą 
o dalsze łaski dla rodziny Kral.

04.08.2022 Czwartek
  7.30 –  O powołania do służby Bożej.
18.00 –  Za + Henryka Szymczyk w 8. rocz-

nicę śmierci o łaskę nieba.
05.08.2022 Piątek
  7.30 –  W intencji Czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.
18.00 –  Za + Małgorzatę Bielas o radość życia 

wiecznego od przyjaciół i znajomych 
z sąsiedztwa.

06.08.2022 Sobota
  7.30 –  W int. Członków Żywego Różańca.

07.08.2022 Niedziela
18.00 –  Za + Stanisława Sapa w 2. rocznicę 

śmierci.
  7.30 –  wolna.
  9.30 –  Za + Marcina Czerwińskiego od 

kuzynki Basi z rodziną.
11.30 –  W intencji rocznego dziecka Mak-

symiliana Tomala, jego rodziców 
i rodziców chrzestnych.

16.30 –  zajęta.
08.08.2022 Poniedziałek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Jadwigę Suska w rocznicę uro-

dzin z prośbą o radość nieba.
09.08.2022 Wtorek
  7.30 –  Przez wst. Matki Bożej i św. Edyty 

Stein w intencji dzieci Marty i Łu-
kasza i ich rodzin z podziękowaniem 
i prośbą o Bożą opiekę.

18.00 –  Za + Janinę Krakowiak od bliskich 
sąsiadów.

10.08.2022 Środa
  7.30 –  Za + Edmunda Mol i ++ rodziców 

z obu stron.
18.00 –  W intencji Parafian.
11.08.2022 Czwartek
  7.30 –  Za ++ rodziców Michalinę i Tade-

usza Wasilewskich, brata Czesława, 
bratową Wandę, męża Aleksandra 
Litwińskiego, jego brata Tadeusza 
oraz teściów Marię i Józefa, z prośbą 
o łaskę nieba.

18.00 –  Za + Józefa Ciasnocha od siostry 
Anny z rodziną.

12.08.2022 Piątek
  7.30 –  Za ++ rodziców Monikę i Antoniego 

Bromboszcz, + Felicję oraz za ++ 
rodzeństwo i pokrewieństwo.

18.00 –  W intencji Mirosławy Szczurow-
skiej z okazji 65. rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za doświadczone 
dobro z prośbą o Boże błogosławień-
stwo na dalsze lata.

13.08.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Janinę Krakowiak od Sabiny 

i Jarosława Turkowskich z rodziną.
13.00 –  ślub: Martyna Cuda – Rafał Kulpecki.
15.00 –  ślub: Magdalena Pałys – Leszek Pałys.

14.08.2022 Niedziela
18.00 –  Przez wst. Matki Bożej Róży Du-

chownej w intencji Członków Żywego 
Różańca  z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i wytrwanie w modlitwie.

  7.30 –  Za + Jana Bulę, + syna Andrzeja i ++ 
rodziców z obu stron.

  9.30 –  W intencji Józefa z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i z prośbą o umoc-
nienie w przyjętym postanowieniu.

11.30 –  1. W intencji Parafian.  
2. W intencji siostry Natalii Kiełty-
ka z okazji 50. rocznicy urodzin.

16.30 –  zajęta.
15.08.2022 Poniedziałek
  7.30 –  W intencji Parafian.
  9.30 –  W intencji Antoniego Domi-

der z okazji 75. rocznicy urodzin 
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             rocznicę śmierci z prośbą o miłosier-
dzie i łaskę nieba.

28.08.2022 Niedziela
18.00 –  Za + męża Pawła Gołosz w rocznicę 

śmierci.
  7.30 –  Za Gabrielę i Marka Śpiewak w 35. 

rocznicę ślubu.
  9.30 –  Za ++ Martę i Antoniego Stęchły, 

Martę i Fryderyka Szot, za + męża 
Edmunda i ++ z rodziny.

11.30 –  W intencji dzieci przyjmujących 
Sakrament Chrztu św., w intencji 
Rocznych Dzieci oraz ich rodziców 
i rodziców chrzestnych.

16.30 –  Przez wst. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i św. Maksymiliana w inten-
cji Ireny Suchy z okazji 95. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata.

29.08.2022 Poniedziałek
  7.30 –  W intencji rodziny Katarzyny i To-

masza Ferenc z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo.

18.00 –  W intencji małżonków Kamili 
i Krzysztofa Kołodziejczyk z oka-
zji urodzin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 

i Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata życia.

30.08.2022 Wtorek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  zajęta.
31.08.2022 Środa
  7.30 –  Za + Anastazję Szlachtowską w 22. 

rocznicę śmierci, ++ Michała i Wik-
torię, Jerzego Orzeł, Ewę, Mariana 
Orzeł oraz Stefana Wasylkowicza.

18.00 –  Za + męża Edwarda Bomersbach 
w 23. rocznicę śmierci.

z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie.

11.30 –  O błogosławieństwo Boże dla rodziny 
Magdaleny i Leszka.

16.30 –  Za ++ Jadwigę i Stanisława 
Kulińskich.

16.08.2022 Wtorek
  7.30 –  W intencji budowniczych i dobro-

dziejów naszej Parafii.
18.00 –  Za + Mariannę Bocheńską oraz Elż-

bietę Wojakiewicz, msza ofiarowana 
od córki Ewy z rodziną.

17.08.2022 Środa
  7.30 –  Za + Henryka Parucha w 1. rocznicę 

śmierci.
18.00 –  W intencji Parafian.
18.08.2022 Czwartek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

i św. Maksymiliana w intencji sio-
stry Haliny  z okazji urodzin z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

19.08.2022 Piątek
  7.30 –  Za + męża Władysława Czubin w 3. 

rocznicę śmierci oraz ++ rodziców 
z obu stron.

18.00 –  W intencji córki Barbary z okazji 
40. rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia.

20.08.2022 Sobota
  7.30 –  Za + córkę Kasię Szojda w 5. rocznicę 

śmierci.

21.08.2022 Niedziela
18.00 –  Za ++ rodziców Zofię i Jana Stacha 

w kolejną rocznicę śmierci.
  7.30 –  wolna.
  9.30 –  Za + Marię Tomalę – Surmacz w 6. 

rocznicę śmierci.

11.30 –  Przez wst. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i św. Maksymiliana w inten-
cji Teresy i Henryka Janik z okazji 
60. rocznicy małżeństwa oraz 80. 
rocznicy urodzin Teresy z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
oraz Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny i dary Ducha Świętego dla 
wnuków i prawnuków.

16.30 –  W intencji Sylwii i Rafała Arciszew-
skich z okazji 15. rocznicy ślubu 
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze i Boże błog. dla całej rodziny.

22.08.2022 Poniedziałek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  W intencji rodzin Szostak i Kostiw 

z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.

23.08.2022 Wtorek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  zajęta.
24.08.2022 Środa
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za ++ rodziców Wiktora i Jadwigę 

Fijoł oraz + teścia Roberta Kral.
25.08.2022 Czwartek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Małgorzatę Bielas z prośbą o ła-

skę nieba oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące.

26.08.2022 Piątek
  7.30 –  Za ++ rodziców Łucję i Henryka 

Miczek oraz ++ z pokrewieństwa 
Miczek i Noras.

11.00 –  ślub: Monika Karasiewicz – Łukasz 
Opałka.

18.00 –  Za + brata Stefana Pośpiech i ++ 
rodziców Jana i Stefanię oraz ++ 
z rodzin.

27.08.2022 Sobota
  7.30 –  Za + Tadeusza Rzemieniuka w 3. 

Ogłoszenia
Chrzty:
05.06.2022 – Tomasz Prasoł
26.06.2022 – Igor Ciszewski
                     Wiktor Hornik
                      Filip Gołosz

Pogrzeby:
21.05.2022 – Beata Michalczyk
24.05.2022 – Anna Koszowska
30.05.2022 – Joanna Boncol

•

Papieska Intencja Misyjna na lipiec: 
ZA OSOBY STARSZE 

Módlmy się w intencji osób starszych, 
które są korzeniami i pamięcią narodu, 

aby ich doświadczenie i mądrość 
pomagały najmłodszym 

patrzeć w przyszłość z nadzieją 
i odpowiedzialnością

Papieska Intencja Misyjna na sierpień:
ZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Módlmy się, aby mali i średni 
przedsiębiorcy poważnie dotknięci 

kryzysem gospodarczym i społecznym 
znaleźli środki niezbędne do 

kontynuowania swojej działalności 
w służbie społeczności, w których żyją
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Plac Zbawiciela 1, 43-100 Tychy
tel. 32 219 61 56

www.mkolbe.tychy.pl
Bank Pekao SA  

50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

Msze św. 
w czasie wakacji:

Msze św. niedzielne

730  930  1130  1630

Msze św. w tygodniu

730   1800

CELE CHARYTATYWNE

CELE KULTU RELIGIJNEGO

KODY QR
DO OBSŁUGI 
DAROWIZN:

22 maja do Pierwszej Komunii św. przystąpiła klasa III C


