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1 4 .  N i e d z i e l a  z w y k ł a

Kochani Parafianie! 
Od wielu lat w naszych modlitwach pojawia 
się modlitwa o zdrowie dla Natalki, naszej 
ciężko chorej parafianki. Natalia ma obecnie 
14 lat. Od siódmego roku życia cierpi na czterokończynowe porażenie spastyczne 
wskutek zatrzymania krążenia – niedotlenienia mózgu. Wskutek tego jest osobą 
leżącą, zdaną na całodobową opiekę najbliższych. Pomimo tego zachowała swo-
ją wrodzoną pogodę ducha, poczucie humoru i ciekawość świata. Uwielbia psy  
i podróże, jej marzeniem jest podróż dookoła świata. Póki co marzy o łatwiejszym 
poruszaniu się po swoim domu i windzie, aby rodzice nie musieli już znosić jej 
po schodach… Czasem przywożą ją w wózku do kościoła. Obecnie potrzebna 
jest winda, która umożliwi dalszą opiekę nad Natalką. Wszystkie szczegóły są  
w opisie zbiórki na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy o wsparcie, każdy 
grosz się liczy. Poniżej link:

https://helpuj.pl/zbiorki/winda-po-lepsze-zycie

Dla osób, które nie korzystają z Internetu podajemy jeszcze inną możliwość wpła-
ty darowizny dla Natalki:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym 
ul. Michala Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa

Numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

KONIECZNIE W TYTULE WPŁATY prosimy wpisać: MIOZGA 4023

Za wszelką pomoc i modlitwę w imieniu Natalki oraz jej rodziców z serca dzię-
kujemy!

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz

P o m ó ż m y 
N a t a l c e !

I czyt.: Ez 2, 2-5 Psalm: 123, 1b-4
II czyt.: 2 Kor 12, 7-10 Ewangelia: Mk 6, 1-6

Natalka Miozga
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1.„Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją  
się przez Jego ręce”. Mieszkańcy Nazaretu nie mają kłopotów ani ze wzrokiem, 

ani ze słuchem. Dostrzegają nawet mądrość Jezusa i Jego cuda. A jednak wątpią. 
Dlaczego? Paradoksalnie dlatego, że  znają Go jakby za dobrze. To przecież ich są-
siad. Znają jego matkę, krewnych. Można mieć wiele informacji o Jezusie, znać kilka 
teorii na  Jego temat, języki biblijne, historię Kościoła, a jednak rozminąć  się z Nim. 
Wiedza wbija w pychę. Także wiedza teologiczna. Są pytania, które tylko pozornie cze-
kają na odpowiedź. Bywa kwestionowanie dla samego kwestionowania. To dziś mod-
ne. Sama wiedza bez nawrócenia bywa niebezpieczna. Może stać się filtrem, który 
nie dopuszcza, by słowo Boga dotknęło mojego życia. Filtrem, który zamyka żywe 
słowo Boże w klatce akademickiej dyskusji. Może stać się instrumentem, na którym 
nie Duch Boży, ale inny duch będzie wygrywał swoje melodie. 

2. Również pewien rodzaj poufałości z kościelnym światem może okazać  się prze-
szkodą w słuchaniu Boga. Nie chodzi absolutnie o to, że trzymanie się blisko 

Kościoła jest czymś złym. Jest jednak niebezpieczeństwo pozornej znajomości z Je-
zusem. Zewnętrzna aktywność w Kościele, której nie towarzyszy wewnętrzna przemia-
na, może dawać złudzenie duchowego postępu. „Proszę księdza, my przecież wiemy, 
jak to jest, mamy w rodzinie kapłana” albo „Działaliśmy przecież w duszpasterstwie 
za młodu, jeździliśmy na  wycieczki, tak że  nam nie musi ksiądz tłumaczyć” lub 
„Byliśmy na  audiencji z papieżem, więc…”. To sytuacje, które przypominają scenę  
w Nazarecie. Oczywiście dotyczy to także duchownych, którzy są szczególnie narażeni 
na pozorną znajomość Jezusa. 

3. „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony”. Przypomnijmy sobie sceny z naszego domu. 

Może nieraz znaleźliśmy  się w sytuacji Jezusa. Jak trudno zwrócić komuś uwagę, 
jak trudno otworzyć  się i powiedzieć coś na  serio, zaproponować modlitwę. Losem 
każdego proroka jest samotność, jakiś rodzaj wyobcowania ze swojego środowiska. 
Kim ty jesteś, by nam zwracać uwagę?! Takie słowa usłyszy niejeden, kto próbuje 
zawalczyć o uczciwość, sprawiedliwość czy prawdę. Tę cenę warto ponosić. 

4. „I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”. Czasem nawet sam wszechmo-
gący Bóg czegoś nie może. Jest w pewnym sensie bezradny wobec oporu 

człowieka, wobec jego zamknięcia. „Dziwił  się też ich niedowiarstwu”. Ile razy Je-
zus dziwił  się mojemu niedowiarstwu? Przypomina mi  się ludowa rzeźba Jezusa 
Frasobliwego. Jakby nie mógł zrozumieć, dlaczego Mu nie chcę zaufać. „Potem 
obchodził okoliczne wsie i nauczał”. Pan dalej robi swoje. Naucza w okolicy. Może 
dotrze do mnie przez „okolicę”, czyli brata, siostrę, żonę, sąsiada, tekst w gaze-
cie złapanej w poczekalni. On ze mnie nigdy nie zrezygnuje..

Ks. Tomasz Jaklewicz

Pozorni znajomi Jezusa
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KRYSTYNA KAJDAN: – Panie Franciszku,  
w lipcowym numerze naszej gazetki posta-
nowiłam zaprosić do rozmowy właśnie Pana, 
bo, po pierwsze – ma Pan w tym miesiącu 
urodziny, a po drugie – jest Pan dziadkiem  
z imponującą ilością wnuków i prawnuków.

FRANCISZEK GOLI: – Tak, zgadza się, urodzi-
łem się 16 lipca 1928 roku w Studzionce koło 
Pszczyny, czyli niebawem – jak Bóg pozwoli 
– będę Mu dziękował za 93 lata życia! Dodam 
– życia bardzo pracowitego i szczęśliwego, 
bo spełniły się wszystkie moje młodzień-
cze pragnienia. Gdy po II wojnie światowej  
zdobyłem upragniony zawód i uprawnienia 
budowlane w salezjańskiej Szkole Rzemiosł 
Budowlanych i Technikum Budowlanym  
w Oświęcimiu zacząłem poważnie myśleć 
o swojej przyszłości. Miałem tylko trzy pra-
gnienia: wybudować sobie własny dom  
z ogródkiem, poślubić za żonę ukochaną oso-
bę i mieć z nią dzieci, które przyniosą radość! 
Wbrew wielkim obawom, z ożenkiem poszło 
mi dosyć gładko. Z moją przyszłą żoną He-
leną – najpiękniejszą panną w Studzionce 
- wyswatał mnie mój szwagier August. Zo-
stałem bardzo serdecznie przez nią przyjęty, 
także przez jej rodziców. Pobraliśmy się 11 
listopada 1952 roku, byliśmy bardzo szczę-
śliwi. Oboje pochodziliśmy z wielodzietnych 
rodzin i sami też marzyliśmy o dużej rodzinie. 
W domu u Helenki było ich dziesięcioro! Ja 
zaś byłem siódmym dzieckiem mojej matki 
i jedenastym dzieckiem mojego ojca, który 
po śmierci swojej pierwszej żony ożenił się  
z mamą. Na początku mieszkaliśmy z Helenką 
bardzo skromnie w Chorzowie, w jednopoko-
jowym mieszkaniu przedzielonym kotarą na 
pokój i kuchnię, a pomieszczenie z dopływem 
wody i WC znajdowało się na podeście klatki 
schodowej. Nic dziwnego, że naszym naj-
większym pragnieniem było wybudowanie 
domu z ogródkiem i to w Katowicach – Bry-
nowie na nowo powstałym Ptasim Osiedlu. 

I jak widać udało się, bo rozmawiamy 
właśnie w tym wymarzonym brynowskim 
domu.

Trudno dziś zrozumieć, ile trzeba było mieć 
samozaparcia, żeby uzyskać upragnioną sie-
dzibę w upatrzonym miejscu. Podstawowym 
warunkiem uzyskania działki pod budowę 
było zamieszkanie i praca w Katowicach, a my 
byliśmy związani z Chorzowem. Po długich 
staraniach uzyskałem jednak upragniony ka-
wałek ziemi. Większość robót przy budowie 
domu wykonywałem własnoręcznie. Poma-
gali mi również koledzy z pracy i nieżyjący już 
szwagrowie Antek i Bolek. Po wybudowaniu 
budynku w stanie surowym i częściowym 
wykończeniu pomieszczeń na parterze, na-
stąpiła przeprowadzka. To był punkt zwrotny 
w naszym życiu i ogromna radość! W 1958 
roku mogliśmy pierwszy raz świętować Boże 
Narodzenie we własnym domu – mając już 
wtedy dwie córki – Irenę i Basię. Potrzebowa-
liśmy jeszcze trzech  lat, by dokończyć budo-
wę domu i ogrodzić teren wokół niego. A Pan 
Bóg obdarował nas jeszcze dwoma synami 
– Michałem i Markiem. Potem przyszedł czas 
na wnuki, a teraz na prawnuki. 

Jak już wspomniałam na wstępie, ma Pan 
imponującą ilość wnuków i prawnuków. 
Nasz papież Franciszek w tym roku dzień 
25 lipca ustanowił jako I Światowy Dzień 
Dziadków i Osób Starszych. Okazją do świę-
towania w lipcu będzie więc dla Pana nie 
tylko rocznica urodzin, ale także ten dzień.

O, nie wiedziałem. Wnuki są teraz moją naj-
większą radością, bo małżonka po 63 latach 
wspólnego życia „uciekła mi z tego świata”, 
odeszła do Pana w 2015 roku. Bardzo za nią 
tęsknię. Pozostały mi piękne wspomnienia  
i zdjęcia, które mam tu przy łóżku. Wracając 
do wnuków to mam ich dwanaścioro. Są to: 
Magdalena (przyszła na świat w dniu moich 
urodzin!), Maciej, Łukasz, Izabela, Joanna, 
Jacek, Rafał, Marta, Agata, Marysia, Małgo-

Franciszek Goli 
– wspaniały mąż, ojciec, dziadek i parafianin!
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sia i Mikołaj. A prawnuków też mam dwana-
ścioro! Są to: Beniamin, Tymoteusz, Agata, 
Blanka, Estella, Rafael, Basia, Julia, Hania, 
Zosia, Leopold i Jakub.

Panie Franciszku, a co chciałby Pan prze-
kazać swoim wnukom i prawnukom, a także 
najmłodszemu pokoleniu brynowian?

Chciałbym, aby pamiętali, że Pan Bóg powi-
nien być zawsze na pierwszym miejscu. Wy-
niosłem to z mojego rodzinnego domu. Waż-
ne jest też w naszym życiu to, by pracować 
nie tylko dla własnych korzyści, ale także dla 
dobra wspólnego, dla innych, dla wspólnoty, 
w której się żyje. Pieniądze w naszym życiu, 
to nie wszystko… Praca społeczna – w do-
brym tego słowa znaczeniu – przynosi dużo 
satysfakcji.

Pamiętam, że w 1994 roku był Pan człon-
kiem założycielem brynowskiego Koła Pa-
rafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich i przez długie lata pełnił Pan funkcję 
przewodniczącego zarządu.

Tak, to były piękne lata, gdy miałem jesz-
cze dużo sił. Nasze Stowarzyszenie skupiało 
wiele brynowskich małżeństw i poprzez dzia-
łania formacyjne starało się pogłębić nie tyl-
ko życie duchowe, ale oddziaływało także na 
otoczenie, na całą parafię. Opiekę duchową 

sprawował zawsze aktualny proboszcz para-
fii. Czytaliśmy Słowo Życia, organizowaliśmy 
spotkania dyskusyjne, rekolekcje, dni sku-
pienia i pielgrzymki, a także kiermasze odzie-
ży otrzymywanej z darów. Uzyskane w ten 
sposób środki przeznaczaliśmy na pomoc  
i wsparcie rodzin najuboższych. Przez całe 
lata prowadziliśmy sympatyczną akcję „cia-
sto”, by św. Mikołaj mógł przyjść do rodzin 
wielodzietnych. Członkowie naszego Koła po-
magali w życiu parafii, gdy tylko zaistniała ja-
kaś potrzeba. Przygotowywali ołtarze na Boże 
Ciało, Żłóbek na Boże Narodzenie, Boży Grób 
w Wielkim Tygodniu, współpracowali z Pa-
rafialnym Zespołem Charytatywnym, prowa-
dzili parafialną Poradnię Życia Rodzinnego, 
byli aktywnymi członkami Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej, no i zainicjowali wydawanie 
gazetki parafialnej. Poza tym angażowali się 
w okresie wyborów do samorządu teryto-
rialnego i do parlamentu, a także brali udział  
w dyskusjach nad aktami prawnymi dotyczą-
cymi dobra rodziny.

Panie Franciszku, ja także wiele Panu za-
wdzięczam. Pamiętam, że jako nowa pa-
rafianka miałam okazję – poprzez uczest-
nictwo w spotkaniach i pracach tego Sto-
warzyszenia – poznać wielu wspaniałych 
tutejszych ludzi. Nie czułam się tu już  

obco, a wręcz jak w rodzinie, no  
i z biegiem czasu zostałam re-
daktorem prowadzącym naszą 
gazetkę. I tak to trwa już 25 
rok… 

Oboje z żoną Heleną byliśmy 
od początku wiernymi czytelni-
kami naszej gazetki, dzięki niej 
na bieżąco żyliśmy sprawami 
parafii, wiedzieliśmy co się ak-
tualnie dzieje. To małe pisemko 
jest bardzo potrzebne. I cieszę 
się, że mogłem się przyczynić 
do jego powstania.

Jest Pan bardzo skromnym 
człowiekiem, ale chciałabym 
dodać, że nasza parafia wiele 

Franciszek Goli odpoczywa na tarasie swojego domu 
z prawnuczką Julką (fot. Irena Krajewska)
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Panu zawdzięcza, jeśli chodzi o wszelkie 
remonty i prace budowlane. Zawsze ofiar-
nie służył Pan pomocą poprzednim księżom 
proboszczom.

Mając uprawnienia budowlane mogłem się 
przydać wykonując wiele prac przy probo-
stwie, domu katechetycznym i kościele oraz 
przy obiekcie gospodarczym za probostwem. 
Największą inwestycją była nadbudowa wie-
ży kościoła, aby mogły na niej zawisnąć trzy 
dzwony ufundowane przez Wojciecha i Bar-
barę Kilarów. Doglądałem też budowy Domu 
Formacyjnego dla Księży i Kleryków im. Jana 
Pawła II w Trzciance, gdzie nasz były pro-
boszcz ks. Eugeniusz Krasoń będzie teraz 
mieszkał na emeryturze. Byłem też przez całe 
lata pogotowiem ratunkowym – jeśli chodzi 
o awarie i potrzeby remontowe - dla naszych 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame, które swój 
dom zakonny i Przedszkole „Tęcza” mają 
przy ulicy Warzywnej.

Podsumowując, przez całe życie był Pan 
bardzo pracowitym i aktywnym człowie-

kiem, równocześnie troszcząc się o swoją 
rodzinę i parafię. Może Pan teraz z dumą 
spoglądać wstecz i odpoczywać.

Tak, teraz przyszedł czas na leżenie i to  
w dosłownym znaczeniu tego słowa. Mam tu 
– jak Pani widzi – wygodne pielęgnacyjne łóż-
ko, wózek inwalidzki i wiele czasu na modli-
twę. Cieszę się, że jestem we własnym domu 
otoczony miłością najbliższych. Po śmierci 
żony opracowałem dla nich liczącą 38 stron 
„Historię mojej rodziny”, by pamiętali o swo-
ich korzeniach, by pielęgnowali w sobie łaskę 
wiary, by na wartościach chrześcijańskich, 
na patriotyzmie i miłości wzajemnej budowa-
li swoją przyszłość. I za wszystko Bogu niech 
będą dzięki!

Panie Franciszku, z okazji nadchodzącej 
rocznicy urodzin oraz Światowego Dnia 
Dziadka i Osób Starszych w imieniu naszej 
wspólnoty parafialnej życzę dużo sił i zdro-
wia, Bożego błogosławieństwa, miłości  
i życzliwości bliskich oraz mnóstwo powo-
dów do radości.

Ja także dziękuję Pani za rozmowę i ser-
decznie pozdrawiam naszych duszpasterzy 
oraz wszystkich parafian. Szczęść Boże!

Franciszek Goli serdecznie pozdrawia wszystkich parafian 
(fot. Barbara Spendel)

Franciszek Goli po mszy świętej w katowickiej katedrze 
11 listopada 2019 r. - w dniu rocznicy ślubu, a przed 

odwiedzinami swojej śp. Helenki na pobliskim cmentarzu 
(fot. Irena Krajewska)
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Przez najbliższy miesiąc będziemy się modlić wzajemnie za siebie według 
następującego harmonogramu:

od 4 lipca do 10 lipca 2021 roku  • 
– za mieszkańców ulicy ORKANA
od 11 lipca do 17 lipca 2021 roku   • 
– za mieszkańców ulicy PARCZEWSKIEGO
od 18 lipca do 24 lipca 2021 roku • 
– za mieszkańców ulicy PAWIEJ
od 25 lipca do 31 lipca 2021 roku  • 
– za mieszkańców ulicy POŁOMIŃSKIEJ

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem osłabionych i prze-
żywających jakiekolwiek trudności oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tych ulicach. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem obfitych 
łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

Odpust zupełny
Osoby, które wezmą udział w uroczystościach 1. Światowego Dnia Dziadków  
i Osób Starszych, obchodzonego w Kościele katolickim na całym świecie w 4. 
niedzielę lipca, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Dekret w tej sprawie opublikowała Penitencjaria Apostolska. 

Odpust zupełny będą mogły uzyskać osoby, które – oprócz spełnienia zwykłych warun-
ków – 25 lipca wezmą udział w uroczystościach, które będą sprawowane czy to w Bazylice 
Watykańskiej pod przewodnictwem papieża Franciszka, czy też w Kościołach lokalnych 
na całym świecie. Na tych samych warunkach będzie on też przysługiwał tym osobom, 
które tego dnia odwiedzą osoby starsze znajdujące się w potrzebie i osamotnieniu lub 
– w przypadku niemożliwości osobistego spotkania – skontaktują się z nimi i spędzą  
wspólnie czas dzięki pomocy środków telekomunikacyjnych. Z możliwości skorzy-
stania z odpustu będą mogły skorzystać też osoby starsze, które z powodu choroby 
czy innych przeszkód zdrowotnych, nie będą mogły wziąć fizycznie udziału w tych 
obchodach, ale pozostaną w szczególnej łączności duchowej.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA I ŚWIATOWY 
DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH  
dostępne jest na stronie internetowej:

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/ 
papieskie-oredzie-na-dzien-dziadkow-i-osob-starszych.html
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Og³oszenia duszpasterskie
1 4 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

WPROWADZENIE DO lITuRGII:

(lipiec 2021 r.)

Przepowiadaniu Dobrej Nowiny to-
warzyszy często sprzeciw. Pro-

rok Ezechiel spotkał się z oporem  
w Jerozolimie, Jezus został źle przyjęty  
w rodzinnym Nazarecie. My też bo-
imy się prawdy. Chcemy przyjmować 
Słowo Boże na naszych warunkach. 
Prośmy Boga, aby moc Jego Słowa 
miała dostęp do naszych serc. 

Gościmy dziś w naszej parafii o. 
Adama Klaga, franciszkanina pracują-
cego w ugandzie. Ojciec Adam głosi 
dziś kazania i zaprasza do wspierania 
misji. 

Kolekta przeznaczona jest na Wyż-
sze Śląskie Seminarium Duchowne. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

1. Firma RDUCH przeprowadziła ka-
pitalny remont zawieszenia i na-
pędu naszych dzwonów. Dzwony 
otrzymały także nowe serca. Póki 
co zapłaciliśmy część należności. 
Resztę będziemy spłacać w ratach 
w miarę naszych możliwości. Dzię-
kujemy wszystkim ofiarodawcom. 

2. We wtorek 6 lipca przypada święto 
patronalne Apostolstwa Chorych – 
wspomnienie Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych. Pamiętajmy o chorych 
w modlitwie. Prośmy Boga o ustanie 
pandemii. 

3. W każdą sobotę adoracja Najświęt-
szego Sakramentu od 17.00 do 
18.00 i okazja do spowiedzi. Spo-
wiedź w inne dni 15 minut przed 
Mszą świętą. 

4. Od dzisiaj będziemy transmitować 
przez Internet tylko dopołudniowe 
niedzielne msze święte. 

5. Przez cały okres wakacji kancela-
ria będzie czynna: w poniedziałek  
i środę od 18.45 do 19.30 oraz  
w piątek od 8.45 do 10.00.  

6. Podczas wakacji nie ma żadnych 
zmian w porządku Mszy świętych. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Orkana. 

8. W niedzielę 25 lipca po Mszach 
św. odbędzie się błogosławienie 
pojazdów i kierowców. Papież Fran-
ciszek postanowił, że w tę czwartą 
niedzielę lipca obchodzić będziemy  
w Kościele Światowy Dzień Dziad-
ków i Osób Starszych. Datę tę 
wybrał ze względu na przypadające 
26 lipca wspomnienie świętych Jo-
achima i Anny – dziadków Jezusa. 

9. Najważniejsze obchody liturgiczne 
w najbliższym miesiącu: 

 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry 
Karmel;

 22 lipca – święto św. Marii Magda-
leny;

 23 lipca – święto św. Brygidy 
Szwedzkiej, patronki Europy;

 31 lipca – wspomnienie św. Igna-
cego z Loyoli.
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14. NIEDZIELA ZWYKŁA  04.07 
7.30  W intencji Alicji i Janusza Turek 

z okazji 50. rocznicy ślubu,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.00 W intencji Haliny i Leszka Mo-
skwa z okazji 35. rocznicy ślu-
bu, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

10.30 Za + Ewę Marcinkiewicz –  
o radość życia wiecznego (od 
męża, synów i rodziny)

12.00 W intencji Wiktora Józefa Ma-
kowskiego - dziecka przyjmują-
cego chrzest święty, jego rodzi-
ców i chrzestnych

 Chrzest po mszy świętej.
18.00 Za + Alfreda Kałużę oraz ++  

z rodziny – o radość życia wiecz-
nego

PONIEDZIAŁEK  05.07
8.00  Za + Romana Wilka (1. rocznica 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

18.00 Za + Marię Stanuch (32. rocz-
nica śmierci) oraz za ++ Julię  
i Józefa Wider – o dar życia 
wiecznego

WTOREK 06.07 – WSPOMNIENIE BŁ. MA-
RII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, dziewicy
8.00 Za + Roberta Październioka (40. 

rocznica śmierci), za ++ żonę 
Martę, córkę Pelagię, syna Ge-
rarda i wnuczkę Justynę –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za + Władysława Kryczkę (rocz-
nica urodzin) – o radość życia 
wiecznego (od żony i dzieci)

ŚRODA  07.07
8.00 W intencji Anny z okazji 70. 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie oraz o dar życia 
wiecznego dla ++ Anny i Jana

18.00  Za + męża Włodzimierza Wy-

10. Kolejny numer naszej gazetki para-
fialnej ukaże się 1 sierpnia.

11. W sobotę 17 lipca przypada 89.rocz-
nica urodzin śp. Wojciecha Kilara. 
Msza św. w Jego intencji i zostanie 
odprawiona o godz. 8.00.

12. Dziś w Gościu Niedzielnym znaj-
dziemy m.in. kolejny odcinek waka-

cyjnego cyklu, tym razem reportaż  
z Miejsca Piastowego.

13. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, 
a wyjeżdżającym na wakacje dobre-
go odpoczynku dla ducha i ciała. 
Na czas wakacji życzymy wszystkim 
Bożego błogosławieństwa i pokoju 
w sercu.
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sockiego (3. rocznica śmierci) 
– o radość życia wiecznego

CZWARTEK  08.07 – WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA Z DUKLI, prezbitera
8.00 Za + Franciszkę Jedynak –  

o dar życia wiecznego (od para-
fian)

18.00  Za + Krystynę Dudę – o radość 
życia wiecznego (od męża  
i dzieci z rodzinami)

PIĄTEK  9.07
8.00 Za + Michała Przysieckiego (42. 

rocznica śmierci) oraz za ++  
z rodziny – o dar życia wieczne-
go

18.00 Za + mamę Ernestynę Zielińską 
(rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

SOBOTA  10.07 
8.00 Za + Janinę Borczyk – o radość 

życia wiecznego
12.00 W intencji nowożeńców: Rober-

ta Makary i Moniki Wąsik
18.00 Za ++ z rodziny Namysło i Wró-

bel – o dar życia wiecznego

15. NIEDZIELA ZWYKŁA  11.07 
7.30  Za ++ Helenę i Stanisława Le-

lek – o radość życia wieczne-
go

9.00 Za + Stanisława Strzyżewskie-
go (14. rocznica śmierci) - o dar 
życia wiecznego

10.30 Za + Piotra Morawiec (1. rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

12.00 W intencji Danuty Musioł w 90. 
rocznicę urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

13.30 Chrzest św. Justyny Benisz
18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimie-

rza Szczęsny oraz za ++ z ro-
dziny – o radość życia wieczne-
go

PONIEDZIAŁEK  12.07 
WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACE-
GO Z KWERFURTU, biskupa i męczennika
8.00  Za + męża Jana (rocznica uro-

dzin) oraz za ++ rodziców i po-
krewieństwo z obu stron – o dar 
życia wiecznego

18.00 Za + Małgorzatę Lubinę – o dar 
nieba (od parafian z ulicy Nasy-
powej)

WTOREK  13.07 
8.00  Do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo,  
zdrowie i opiekę na dalsze lata 
życia z okazji 90. rocznicy uro-
dzin

18.00 Za + Modestę Kubik – o radość 
życia wiecznego

ŚRODA  14.07
8.00 Za ++ Gertrudę, męża Alfreda, 

syna ks. Józefa oraz ++ rodzi-
ców z obu stron – o dar nieba



18.00 W intencji Dawida Kobieli z oka-
zji urodzin, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

CZWARTEK  15.07 – WSPOMNIENIE ŚW. 
BONAWENTURY, biskupa i doktora Ko-
ścioła
8.00 O Boże błogosławieństwo i dary 

Ducha Świętego dla rodziny 
Gocyla oraz o radość życia 
wiecznego dla + Antoniego

18.00 Za ++ rodziców Otylię i Pawła 
Kurpas (21. rocznica śmierci) 
oraz + teścia Stanisława –  
o radość życia wiecznego

PIĄTEK  16.07  
WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL
8.00 W intencji Franciszka Goli  

z okazji 93. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

18.00 Za + męża Kazimierza Sznura-
wę (18. rocznica śmierci) –  
o radość życia wiecznego

SOBOTA  17.07 
8.00 Za + Wojciecha Kilara (89. 

rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

18.00 Do Miłosierdzia Bożego za po-
średnictwem Matki Bożej Szka-
plerznej, dziękując za 55 lat 
małżeństwa Bronisławy i Jana 
– prosząc o zdrowie oraz za 
córkę Dominikę z mężem i syna 

Wojciecha z rodziną – dziękując 
i prosząc o zdrowie i miłość  
w rodzinie

16. NIEDZIELA ZWYKŁA  18.07 
7.30  Za + Stefana Czajkę (59. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

9.00 Za + siostrę Danutę i + ojca 
Stanisława Błoniarza – o ra-
dość życia wiecznego

10.30 Za + Czesława Barana – o ra-
dość życia wiecznego

12.00 W intencji Elżbiety i Adama  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie

18.00 W intencji Mariana z okazji 82. 
rocznicy urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

PONIEDZIAŁEK  19.07
8.00  Za + Beatę Matyjas – o radość 

życia wiecznego (od cioci Zdzi-
sławy i wujka Piotra)

18.00 W intencji Ewy z okazji 50. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

WTOREK  20.07 
8.00  W intencji córki Bożeny z okazji 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie



18.00 Za + Marcina Banucha (1. rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

ŚRODA  21.07
8.00 Za ++ Sebastiana i Katarzynę 

Haras – o radość życia wiecznego
18.00 Za + Barbarę Walerus (1. rocz-

nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

CZWARTEK  22.07 
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
8.00 W intencji kapłanów i szafarzy 

z naszej parafii z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne 
łaski 

18.00 Za + Franciszkę Jedynak –  
o radość życia wiecznego (od 
Eugeniusza i Haliny Śruborz)

PIĄTEK  23.07 – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, 
zakonnicy, patronki Europy
8.00 W intencji brata Ryszarda  

z prośbą o zdrowie duchowe  
i fizyczne

18.00  Za + Ewę Marcinkiewicz –  
o radość życia wiecznego (od 
męża, synów i rodziny)

SOBOTA  24.07 
WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, dziewicy
8.00 Za ++ rodziców Pawła (rocznica 

śmierci) i Helenę Miemczyk 
oraz za + brata Piotra – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Elżbietę Juralewicz (4. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

17. NIEDZIELA ZWYKŁA  25.07 
7.30  Za ++ Annę i Władysława, syna 

Henryka i córki z mężami –  
o radość życia wiecznego

9.00 W intencji Anny i Artura Menżyk 
z okazji 15. rocznicy ślubu oraz 
w intencji Agatki z okazji uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie

10.30 W intencji Krzysztofa i Henryki, 
z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
dla nich oraz ich dzieci z rodzi-
nami

12.00 Za ++ rodziców Janinę i Czesła-
wa, brata Jana oraz ++ z rodzi-
ny Liwacz i Łysoń – o dar nieba

18.00 Za ++ Alinę i Andrzeja Chabora 
– o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  26.07 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
JOACHIMA I ANNY, rodziców NMP
8.00  W intencji córki Magdaleny i jej 

rodziny – z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie

18.00 W intencji Anny Bijak z okazji 
imienin, z prośbą o zdrowie  
i Boże błogosławieństwo (od 
sąsiadki)

WTOREK  27.07 
8.00  Za + Jacka Matuszczyka oraz 

Cecylię i Józefa Krupkę – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Romana Wilka i ++ rodzi-
ców Bogumiłę i Mariana – o dar 
życia wiecznego
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ŚRODA  28.07
8.00 Za + Beatę Matyjas o radość życia 

wiecznego (od kuzynki Anny)
18.00 W intencji Weroniki Trzeciak  

z okazji 1. rocznicy chrztu, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo

CZWARTEK  29.07 
WSPOMNIENIE ŚW. MARTY
8.00 Za ++ rodziców Helenę i Hen-

ryka Jarczak – o radość życia 
wiecznego

18.00 W intencji Anny i Czesława  
z okazji imienin, urodzin i rocz-
nicy ślubu, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

PIĄTEK  30.07
8.00 Za ++ Halinę, Marię, Jana Pa-

trońskich i ++ z rodziny – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Agnieszkę Piernikarczyk 
(10. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

SOBOTA  31.07 – WSPOMNIENIE 
ŚW. IGNACEGO z LOYOLI, prezbitera
8.00 Za ++ rodziców Wiktora i Martę 

Odyga, za brata Tadeusza i jego 

żonę Marię – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Za + Stanisława Ruchałę (2. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

18. NIEDZIELA ZWYKŁA  01.08 
7.30  W intencji Lidii Domareckiej  

z okazji 70. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.00 Za + Edwarda Kitę (4. rocznica 
śmierci) oraz ++ Wandę, Hele-
nę, Bronisława, Stanisławę, 
Grażynę, Józefa i Mariusza Po-
lewiak – o radość życia wiecz-
nego

10.30 Za + Emanuela Romańczyka (1. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty: Tymoteusza 
Jendrysko, Oliwiera Aleksandra 
Kuli, ich rodziców i chrzestnych 
oraz za roczne dzieci

18.00 Za + Jerzego Orła (w dniu rocz-
nicy urodzin) – o radość życia 
wiecznego

KANCElARIA PARAFIAlNA w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środę  
czynna od 18.45 do 19.30, oraz w piątek od 8.45 do 10.00.

W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego  
proszę dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660.


