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Na	skałę	zbyt	dla	mnie	

wysoką	wprowadź	mnie		

Ps.	61,3	



WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				 				 				 WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				 				 				 WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				

2� � � � � SPES� � � � � CZERWIEC�2013�

SP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2ASP  NR 19 KLASA  2A            

SP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2BSP  NR 19 KLASA  2B            



Jak można spać w tyle łodzi, gdy miota nią gwał-
towna wichura ? Jak można być tak beztroskim, 
tak lekkomyślnym? Ale być może nie jest aż tak 
beztroski czy lekkomyślny ten, który może się 
zdobyć na takie ,,naganne" zachowanie. Być mo-
że Jezus swoje troski jedynie odłożył, powierzył 
je Bogu, Panu życia i śmierci? Nie jest się prze-
cież beztroskim 
dlatego, że się 

swoje troski jedynie odłożyło. Na tym właśnie polega cud, o którym opowia-
da dzisiejsze czytanie, mianowicie uciszenie burzy. Cudem jest spokój, jaki Jezus jeszcze ma. Spokój ten nie 
bierze się jednak stąd, że Jezus jest beztroski, a nawet lekkomyślny. Spokój ten pochodzi z wiary. Samego 

siebie i całą moją miłość, co więcej - cały świat poleciłem w 
modlitwie Bogu. Nie mogę uczynić nic lepszego. Teraz troszcz 
się Ty, Boże, o mnie i o wszystkich. To taka jest wiara. Gdy 
zrobiło się wszystko, co można było zrobić - wtedy można spo-
kojnie spać. To jest wiara, i znowu wstaje ze snu, gdy nastał 
czas, gani zdenerwowanych uczniów i mówi: ,, Czemu tak bo-
jaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" Przyznaję, nie mam 
takiej wiary. Ale chciałbym ją mieć. Dlatego chętnie słucham 
historii, o której opowiada dzisiejsza Ewangelia, i chętnie ją 
czytam. Gdy bowiem czytam i słyszę, że takie zaufanie jest 
możliwe, czuję się lepiej i wszystko lepiej mi idzie. Niektóre 
bowiem cuda są właśnie bardzo zwykłe, również te, które zda-
rzają się w moim życiu. Na przykład cud zaufania.  
      KtośKtośKtośKtoś  

3� � � � � SPES� � � � � CZERWIEC�2013�

NAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄ				 NAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄNAD	EWANGELIĄ				 				 UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	JEZUSOWEGOUROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	JEZUSOWEGOUROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	JEZUSOWEGOUROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	JEZUSOWEGO				

On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł  

do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się 

uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy 

rzekł do nich: Czemu bojaźliwi jesteście?  

Jakże wam brak wiary?   

     Mk 4, 35 – 41. 

Obchodzi ją Kościół 
katolicki w piątek po 
oktawie Bożego Ciała. 
Uroczystość ta wyraża 
prawdę, którą zapisał 
św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, zna-
ny już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i zo-
stał oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała 

XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa Uroczystości odwołuje się do powszech-
nie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają 
uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. Już starożytni 
pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza 
Eucharystia — sakrament miłości. Zaczątki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, 
kiedy to niezależnie w różnych miejscach pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku 
kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje świętych: 
Małgorzata Maria Alacoque oraz jej spowiednik Jan Eudes. Główna zasługa w rozpowszechnianiu się kultu 
Najświętszego Serca przypadła św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647—1690) z klasztoru wizytek w Paray-le
-Monial. Po dokładnych badaniach Stolica Apostolska uznaje wiarygodność objawień św. Małgorzaty Marii  
i zezwala na obchodzenie tego święta. Pierwszy zatwierdził je papież Klemens XIII w 1765 roku. Na dzień 
uroczystości wyznaczono — zgodnie z żądaniem, które Jezus przedstawił św. Małgorzacie Marii — piątek po 
oktawie Bożego Ciała. Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół. On również 31 grudnia 1899 r. 
oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. Pius XII opublikował w 1956 r. specjalną 
encyklikę „Haurietis aquas”, poświęconą czci Jezusowego Serca. Najpopularniejsze formy kultu Serca Jezu-
sa, oprócz samej uroczystości, to: odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do 
Serca Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. Również liczne zakony i bractwa poświęcone są 
Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sa-
cré Coeur oraz Urszulanki Serca Jezusa Konającego.    KtośKtośKtośKtoś  
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Czy ktoś powiedział, że 
w Kościele zawsze musi 
panować sielankowa at-
mosfera? Dwóch naj-
większych spośród tych, 
którzy poszli za Jezusem 
wiodło poważny i gwał-

towny spór. Na Soborze Jerozolimskim Paweł jawnie 
przeciwstawił się swojemu „szefowi”, Piotrowi i dopro-
wadził do przyjęcia uchwały, że także nie-Żydzi mogą 
być chrześcijanami. Temu sporowi zawdzięczamy to, że 
mogliśmy poznać Jezusa. 
Piotr i  Paweł, jako prywatne osoby, zapewne schodzili-
by sobie z drogi: Piotr rybak znad Jeziora Galilejskiego  
i Paweł, intelektualista wykształcony w helleńskich szko-
łach. Ale Jezus ich połączył, by byli znakiem Kościoła,  
w którym wszystko to co ludzkie, powinno znaleźć swo-
ją nową ojczyznę, swoje miejsce. 
Wspólnie pracowali przy budowie Kościoła. Wspólnie 
dawali świadectwo o Jezusie. Wspólnie oddali za Niego 
życie. 
Możliwa jest jedność ponad wszelkimi różnicami. Możli-
wy jest spór, który przynosi dobre owoce. Wszystko za-
leży od otwarcia serca na podpowiedzi Jezusa      
     KtośKtośKtośKtoś 

RYSUJE MANUELA GÓRECKA 

Pan Jezus planuje wakacje z Tob ą... 

A Ty z Nim…??? 

PIORT�I�PAWEŁ�
SPORY��

ŚWIĘTYCH��
APOSTOŁÓW�
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WAŻNE DATY 
 
1.06- sobota. Wspomnienie św. Justyna, m ęczennika. Dzień 
Dziecka. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. 
2.06- 9 niedziela zwykła. 
3.06- poniedziałek. Wspomnienie św. męczenników Karola  
Lwangi i Towarzyszy.  Do sprzątanie kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 25 po Mszy św. wieczornej. 
5.06- środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i m ęczennika.  
Biblioteka parafialne czynna w Domu Parafialnym od godz. 17.00. 
6.06- pierwszy czwartek miesi ąca.  
7.06- pierwszy pi ątek miesi ąca. Uroczysto ść Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.  O godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ.  
O godz. 16.30 Msza św. w intencji dzieci klas III SP nr 19 z okazji 
pierwszej rocznicy przyj ęcia Komunii św. O godz. 19.00 Msza św. 
młodzieżowa. Po Mszy do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 25. 
8.06- sobota. Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP . O godz. 
18.00 Msza św. w intencji ks. Tomasza z okazji urodzin. 
9.06- 10 niedziela zwykła. Kolekta przeznaczona na Wydział Teolo-
giczny UŚ. 
10.06- poniedziałek. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.   
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 23 po Mszy św. wieczornej. 
11.06- wtorek. Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła. Poradnia Ży-
cia Rodzinnego o godz. 16.00 w kancelarii (termin przeniesiony  
z 6 czerwca) 
12.06- środa. Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, 
prezbiterów i Towarzyszy m ęczenników.  
13.06- czwartek. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera 
i doktora Ko ścioła . O godz. 6.30 Msza św. w int. czcicieli MB Fatim-
skiej i Żywego Różańca. Diecezjalna pielgrzymka chorych do Turzy 
Śląskiej. 
14.06- piątek. Wspomnienie bł. Michała Kozała, biskupa i m ęczen-
nika . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 23 po Mszy św. wieczornej. 
15.06- sobota. Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.  
16.06- 11 niedziela zwykła . 
17.06- poniedziałek. Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielow-
skiego, zakonnika . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul Wrocławskiej 21 po Mszy św. wieczornej. 
19.06- środa . Biblioteka parafialna czynna w Domu Parafialnym  
od godz.17.00 
21.06- piątek Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika .  
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 21 po Mszy św. wieczornej. 
22.06- sobota . Katecheza przed chrztem dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
23.06- 12 niedziela zwykła . Chrzest i Roczki (wyjątkowo przeniesione 
z dnia 30.06) na Mszy św. o godz. 12.15. Diecezjalna pielgrzymka 
dzieci komunijnych do Katedry. 
24.06- poniedziałek. Uroczysto ść narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la. Msza św. w intencji KGW, emerytów, rencistów oraz sprzątających 
kościół w czerwcu o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 19 po Mszy wieczornej. 
28.06- piątek. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i m ęczennika . 
O godz.18.00 Msza św. w 30 dzień po śmierci i w 1 rocznicę śmierci. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul Wrocławskiej 19 po Mszy św. wieczornej. 
29.06- sobota. Uroczysto ść św. Apostołów Piotra i Pawła . Kolekta 
na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Festyn Odpustowy od godziny 
19.00 
30.06- Odpust ku czci Opatrzno ści Bo żej. O godz. 11.00 Suma  
odpustowa. O godz.16.30 Jubileusze Małżeńskie. 

ZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMY    
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ     

W INTENCJI KS. TOMASZAW INTENCJI KS. TOMASZAW INTENCJI KS. TOMASZAW INTENCJI KS. TOMASZA    
Z OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZIN    

8 CZERWCA NA GODZ. 18.008 CZERWCA NA GODZ. 18.008 CZERWCA NA GODZ. 18.008 CZERWCA NA GODZ. 18.00    

PIESZA PIELGRZYMKA PARAFIALNAPIESZA PIELGRZYMKA PARAFIALNAPIESZA PIELGRZYMKA PARAFIALNAPIESZA PIELGRZYMKA PARAFIALNA    
    

Wzorem dwóch poprzednich, lat  
zapraszamy na parafialną pieszą  

pielgrzymkę na Jasną Górę, na Jasną Górę, na Jasną Górę, na Jasną Górę, która będzie 
trwała od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca i prowadziła po jurze 

krakowsko - częstochowskiej.  
Zapisy i szczegółowe informacje  

w kancelarii parafialnej. Przy zapisie trzeba 
podać PESEL, adres, numer telefonu oraz 
wpłacić zaliczkę 50 zł Niepełnoletni muszą 

przekazać podpisaną zgodę rodziców  
(druk z kancelarii) Koszt 160 zł  

Zapisy do 16 czerwca. Zapisy do 16 czerwca. Zapisy do 16 czerwca. Zapisy do 16 czerwca. W szczególny sposób 
zapraszamy młodzież  

ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY     
KU CZCI KU CZCI KU CZCI KU CZCI     

OPATRZNOŚCI BOŻEJOPATRZNOŚCI BOŻEJOPATRZNOŚCI BOŻEJOPATRZNOŚCI BOŻEJ    
    

30 CZERWCA 30 CZERWCA 30 CZERWCA 30 CZERWCA     
KAZANIA ODPUSTOWE GŁOSIŁ BĘDZIE KAZANIA ODPUSTOWE GŁOSIŁ BĘDZIE KAZANIA ODPUSTOWE GŁOSIŁ BĘDZIE KAZANIA ODPUSTOWE GŁOSIŁ BĘDZIE 

KSIĄDZ JÓZEF ŚWIERCZEKKSIĄDZ JÓZEF ŚWIERCZEKKSIĄDZ JÓZEF ŚWIERCZEKKSIĄDZ JÓZEF ŚWIERCZEK    
OJCIEC DUCHOWNY WSSDOJCIEC DUCHOWNY WSSDOJCIEC DUCHOWNY WSSDOJCIEC DUCHOWNY WSSD    

    
29 CZERWCA 29 CZERWCA 29 CZERWCA 29 CZERWCA     

ZAPRASZMY NA FESTYN ZAPRASZMY NA FESTYN ZAPRASZMY NA FESTYN ZAPRASZMY NA FESTYN     
KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ     

O GODZ. 19.00O GODZ. 19.00O GODZ. 19.00O GODZ. 19.00    
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„My chrześcijanie jesteśmy,	być	może,	jedyną	Biblią,	którą	świat	jeszcze	czyta.”	
Ks.	Tomaszowi	życzymy,	by	Jego	codzienność	była	czytelnym	świadectwem	wiary		
i	wierności	Bogu,	którego	wybrał.		 	 Duszpasterze,	Parafianie	i	Redakcja.	

	
„Życie	jest	darem	Boga,	a	życie	szczęśliwe	jest	owocem	mądrości.”	

Ks.	Tomaszowi,	paniom	Danucie	Bieniek,	Krystynie	Pakurze,	Renacie	Parzych,	
Iwonie	Trzaskorskiej	oraz	panu	Edwardowi	Murasowi	życzymy,	by	od	Chrystusa-	

Dawcy	Życia,	uczyli	się	prawdziwej	mądrości,	która	prowadzi	do	świętości.		
	 	 	 	 	 	 	 Chór	„Lira”.	

	
„Człowiek	nigdy	nie	jest	tak	wielki,	jak	wtedy,	gdy	klęczy	przed	Bogiem.”	
Paniom	Teresie	Krajewskiej,	Barbarze	Łukasik	i	Marii	Smyrak	życzymy,		

by	z	modlitwy	czerpały	siłę	do	dawania	świadectwa	o	Bogu,	który	jest	Miłością.		
	 	 	 	 	 	 Żeński	Legion	Maryi.	

	
„Rzeczą	człowieka	jest	walczyć,	a	rzeczą	nieba	dać	zwycięstwo.”	

Kierownikowi	duchowemu	ks.	Tomaszowi	oraz	auksyliatorom	Marianowi	
Mrozikowi,	Mariuszowi	Stylokowi,	Tadeuszowi	Karwowskiemu,	Małgorzacie	
Maziarz,	Apolonii	Mazur,	Annie	Myśliwiec,	Antoniemu	Wańczurze,	Krystynie	

Gajdzie,	Marii	Dreczkowskiej,	Anieli	Sobik,	Krystynie	Pakurze,	UrszukiWieczorek		
i	Edwardowi	Murasowi	życzymy,	by	nigdy	nie	zniechęcali	się	w	walce	o	dobro,		

a	Pan	wspierał	Ich	swoją	mocą.		 	 	 Męski	Legion	Maryi.	
	

„	Uśmiech	na	twarzy	mówi	o	szczęściu	duszy	złączonej	z	Bogiem.”		
Wszystkim	Dzieciom	z	okazji	Dnia	Dziecka	życzymy,	by	zawsze	na	Waszych		

twarzach	promieniała	radość,	której	źródłem	jest	Jezus,	byście	czuły	się	kochane	przez	
Boga	i	Rodziców,	miały	odwagę	marzyć	i	siłę	do	spełniania	swych	marzeń.		
	 	 	 	 	 	 Duszpasterze	i	Redakcja.	

	
„Prawdziwa	wolność	mierzy	się	stopniem	gotowości	do	służby	i	do	daru	z	siebie.”		
Wszystkim	Ojcom	życzymy,	by	w	codziennej	służbie	Najbliższym	odnajdywali	sens	
swojego	życia,	by	potrafili	tworzyć	dom	pełen	ciepła,	a	Ich	trud	wychowawczy	był	

wynagradzany	miłością	dzieci.		 	 	 Duszpasterze	i	Redakcja.	
				

„Największym	cudem	na	świecie	jest	wiara	człowieka	w	cud.”	
Paniom	Małgorzacie	Mądrej,	Hildegardzie	Adamczyk,	Zofii	Wachnikowskiej,	Zofii	

Balzam,	Irenie	Borowicz,	Marii	Smyrak	oraz	panom	Janowi	Mądremu	i	Stanisławowi	
Łukasikowi	życzymy	ufności	serca,	wypływającej	z	przeświadczenia,		

że	dla	Boga	nie	ma	rzeczy	niemożliwych.		 	 	 Seniorzy.	
	

„Mieć	wiele	do	zrobienia	to	najszczęśliwsza	troska,		
którą	można	mieć	na	tym	świecie	zmartwień”	

Dlatego	życzymy	Błażejowi	Orszulikowi,	by	spotkania	z	Jezusem	dodawały	sił		
w	przyjmowaniu	szczęścia	wielu	zadań,	a	oczy	zdolne	były		

zauważyć	głębię	tego	szczęścia..			 	 Oaza	z	ks.	Grzegorzem  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
    

1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    
Anna i Dawid Walas 

Anna i Paweł Surmańscy 
Agnieszka i Edijs Bojsakors 
Klaudia i Karol Adamczyk 

Mariola i Grzegorz Podolscy 
Marlena i Marcin Nędzi 

5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Ewelina i Marek Gęgotek 
Izabela i Rafał Pedrycz 
Krystyna i Adam Dudzik 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
Elżbieta i Jerzy Samborscy 
Joanna i Krzysztof Broccy 

Joanna i Piotr Niewiadomscy 
Katarzyna i Miłosz Dziurowicz 

15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Agata i Sebastian Ławniczek 

Ewa i Tomasz Urbańscy 
Ilona i Andrzej Kałuża 

20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    
Dorota i Krystian Kaczmarczyk 

Justyna i Leszek Waniek 
Katarzyna i  Mariusz Chrustowscy 

Bernadeta i Witold Mularczyk 
Bernadeta i Bogdan Myśliwiec 

Małgorzata i Janusz Wiora 
25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    

Barbara i Ireneusz Sitek 
Magdalena i Tomasz Pogoda 
Renata i Andrzej Urbańczyk 

Urszula i  Czesław Gajda 
30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    

Grażyna i Sylwester Kowalczyk 
35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    

Halina i Józef Oźlańscy 
Jolanta i Andrzej Skonieczni 

40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Lucyna i Henryk Matuszczak 

Zofia i Janusz Łagut 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Władysława i Fryderyk Wilk 
50 rocznica50 rocznica50 rocznica50 rocznica    

Aleksandra i Tadeusz Grabowscy 
Krystyna i Albert Dudzik 

W MARCUW MARCUW MARCUW MARCU    
ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    

Jan Gajda Jan Gajda Jan Gajda Jan Gajda     
ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska     
Józef Stanisz Józef Stanisz Józef Stanisz Józef Stanisz     

ul. Polna ul. Polna ul. Polna ul. Polna     
Marianna Stojek Marianna Stojek Marianna Stojek Marianna Stojek     
ul. św. Katarzynyul. św. Katarzynyul. św. Katarzynyul. św. Katarzyny    

Jan Lazar Jan Lazar Jan Lazar Jan Lazar     
ul. Kondziołowiecul. Kondziołowiecul. Kondziołowiecul. Kondziołowiec    

18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY    
Kamila SitarskaKamila SitarskaKamila SitarskaKamila Sitarska    

Marianna PrzybylskaMarianna PrzybylskaMarianna PrzybylskaMarianna Przybylska    
Diana BednarzDiana BednarzDiana BednarzDiana Bednarz    

Szymon WalczakSzymon WalczakSzymon WalczakSzymon Walczak    
Adrian WejsterAdrian WejsterAdrian WejsterAdrian Wejster    

ROCZKIROCZKIROCZKIROCZKI    
Monika Barbara AdamekMonika Barbara AdamekMonika Barbara AdamekMonika Barbara Adamek    
Aleksandra Paulina PałkaAleksandra Paulina PałkaAleksandra Paulina PałkaAleksandra Paulina Pałka    

Jan Piotr ZielińskiJan Piotr ZielińskiJan Piotr ZielińskiJan Piotr Zieliński    
Robert DziurowiczRobert DziurowiczRobert DziurowiczRobert Dziurowicz    

Igor Maksymilian PiechaczekIgor Maksymilian PiechaczekIgor Maksymilian PiechaczekIgor Maksymilian Piechaczek    
Jan Antoni KończakJan Antoni KończakJan Antoni KończakJan Antoni Kończak    

Wiktor Rafał Sorosiak Wiktor Rafał Sorosiak Wiktor Rafał Sorosiak Wiktor Rafał Sorosiak     
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA    

Sylwia Galant i Krystian GembalczykSylwia Galant i Krystian GembalczykSylwia Galant i Krystian GembalczykSylwia Galant i Krystian Gembalczyk    
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W pierwszej tabelce 
znajduje się 10 rozsy-
panych wyrazów. Aby 
uzyskać rozwiązanie 
musisz uporządkować 
literki tak, by powstały 
rzeczowniki i wpisać je 
do drugiej tabelki 
zgodnie z numerami. 
Literki z szarych kra-
tek utworzą rozwiąza-
nie zagadki. Można je 
przynieść przesłać na 
adres comtelafe-
re@poczta.onet.pl lub wręczyć 
paniom katechetkom. A nagrody 
za rozwiązania z poprzedniego 
numeru otrzymują: Magda Sty-
lok, Joasia Rada ńska i Sandra 
Marcol. Gratulujemy! Można je 
będzie odebrać 9 czerwca na 
Mszy Świętej o godzinie 10.00 

Pismo Święte jest chyba za trudne dla osioł-
ków. Przeczytałem w ostatniej księdze, że trze-
ba być zimnym albo gorącym, bo inaczej Pan 
Jezus mnie wyrzuci z ust. O kurcze! Nie chcę 
być wypluty! No i pobiegłem szybko do piekar-
nika. Wyłożyłem się tam na tych rusztowan-
kach, ale jak się zaczęło robić ciepło to się tro-
chę przestraszyłem, że zaraz będę pieczoną 
kiełbaską i uciekłem. Spróbowałem jeszcze     
w garnuszku, ale tam to już zupełnie było 
okropnie, nawet pot mieszał się z wodą. No 
cóż, gorący nie będę! Czas na zamrażarkę. 
Usiadłem sobie w szufladce między mrożonym 
kurczaczkiem i mrożonymi truskawkami, zja-
dłem lody, żeby było trochę więcej miejsca i się 

chłodziłem. Nawet przyjemnie było. 
Przez pierwsze 10 minut… Po 20 
pożegnałem się z zaprzyjaźnioną 
fasolką i wyszedłem na zewnątrz ... 
No i co teraz...? O! Mam! Wentyla-
tor! Okazało się, że niestety był po-
psuty, ale co to dla mnie       za pro-
blem taki popsuty wentylator. Co to 
ja wiatru niby nie umiem robić? Ja-
sne, że umiem! Zabrałem się do 
pracy, odnalazłem zbłąkany rower, 
kazałem Glorii i Kłapciowi pedało-
wać i stanąłem blisko koła. Ależ by-
ło miło... Aż do momentu, gdy pod-
szedłem za blisko i mnie wkręciło… 

Uratował mnie Tata,  
a potem znowu musia-
łem się tłumaczyć. Tata 
powiedział mi, że to nie 
o to chodzi z tym gorą-
cym i zimnym. Ślicznie 
mi wszystko wytłuma-
czył i kazał zrobić zada-
nie z rozwiązaniem, 
które i Wam wszystko 
rozjaśni. A więc, jeśli 
chcecie wiedzieć o co 
chodzi, bierzcie się do 
pracy.  

Osiołek Ofiarka 
 

1 R A N K O    
2 G O D A J A   
3 R O K N O S   
4 M E Z A K    
5 J E K O C    
6 K T E T A S   
7 T B O R O    
8 K Ę Z Y J    
9 N E C I T A   
10 K O S O W Y Ś Ć 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         



Początki nowej wsi Jastrzębie, pokryte są pewną mgłą, dla braku 
wyraźnych źródłowych wiadomości z okresu na przełomie XIII  
i XIV w., czyli z czasu, na który przypada główne nasilenie akcji 

osadniczej, to jest zakładania wsi na prawie czynszowym, czyli tak zwanym niemieckim. Niemniej nie może 
ulegać żadnej wątpliwości, że Jastrzębie jako wieś nowa powstała w tym samym okresie co inne, otaczające 
ją wsie nowoustrojowe, o których wszystkich mamy źródłowe świadectwa już z czasu około roku 1300. 
Głównym źródłem dla początku tych wsi 
jest księga uposażeń biskupa wrocław-
skiego (Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis) w której zaznaczono 
wszystkie miejscowości diecezji, z któ-
rych należał się czynsz biskupowi, a to  
z miejscowości starych, jeszcze na daw-
nym prawie polskim będących, jak i osad 
nowych, na prawie niemieckim osadzo-
nych. Te ostatnie były w czasie spisywa-
nia powyższej księgi (ok. r. 1300) jesz-
cze po dużej części w pierwszym sta-
dium rozbudowy. 
Otóż podpada, że w tym spisie brak na-
szego Jastrzębia. Nie figuruje tam w odpowiednim miejscu osad pod Wodzisławiem nasza miejscowość, ani 
pod polską nazwą (Jastrzębie), ani pod nazwą „Villa Hermanni”, pod jaką nasza wieś wspomniana była w 
innych, późniejszych źródłach, choć wszystkie sąsiednie miejscowości już tam jako wsie nowo założone wy-
stępują, jak: Ruptawa, Mszana, Moszczenica, Gogołów, Szeroka, Bzie, Połomia itd. Ba, nawet przysiółek 
Jastrzębia „Boża Góra”, wówczas, (około r. 1300) osada stara, jeszcze na prawie polskim istniejąca, tam 
figuruje pod określeniem „Boza Gora „sive Mons Olivetti (!)”, z której to Bożej Góry należała się biskupowi 
dziesięcina „more polonico”, zwyczajem polskim w naturaliach, której wartość źródło określa na 5 i ½ grzyw-
ny. A gdzie podziało się samo Jastrzębie? 
Otóż w tym samym spisie figuruje w szeregu wsi nowoustrojowych między 
Szoszonem a Studzionką zapiska: „Item In villa …” bez bliższego określenia. 
Wydawcy tego spisu, widząc, że tu pisarz księgi widocznie coś opuścił, propo-
nują uzupełnienie genetiwu w ten sposób: „etwa Rudigeri – Riegersdorf”. Ależ 
to arcymylne, gdyż Rudziczka nie leżała nigdy w obrębie diecezji wrocławskiej, 
ale należała do parafii w Suszcu, a przeto leżała w diecezji krakowskiej. Owe 
początkowe określenie: „Item In villa…” należy może słuszniej uzupełnić bliż-
szym genetiwem: „Hermanni” i czytać: „Item villa Hermanni debentesse XXX 
mansi”. („Także we wsi Hermana – Jastrzębie - powinno być [po osadzeniu] 30 
łanów.”) I to byłoby może jedno rozwiązanie zagadki, ale tylko jedno i niepew-
ne. 
Brak wyraźnej wzmianki o Jastrzębiu w owym spisie mógł bowiem mieć i inną 
przyczynę: Jeżeli mianowicie biskup był już przedtem przekazał należącą mu  
z danej miejscowości dziesięcinę któremu z kościołów lub klasztorów, to takiej 
miejscowości brak w spisie, którego przeznaczeniem było przecież wyliczenie 
dziesięcin biskupowi wprost się należących. I tak nie ma w tym spisie około 25 
wsi ziemi rybnickiej, z których dziesięciny już w XIII w. – a więc przed założe-
niem owego „Liber fundacionis” – darowane były kolegiacie św. Krzyża w Opolu. Nie ma tam też wsi, z któ-
rych dziesięcina należała się klasztorowi w Rudach oraz klasztorowi w Raciborzu. 
Otóż wiemy wprawdzie, że w początkach XV w. Jastrzębie było własnością klasztoru Dominikanek w Raci-
borzu, ale czy w czasie sporządzania powyższego „Liber fundacionis” (około r. 1305), Jastrzębie było już  
w posiadaniu tego klasztoru, nie wiemy. Mimo to, wolałbym raczej przyjąć to ostatnie przypuszczenie i tłu-
maczyć brak Jastrzębia w „Liber fundacionis” okolicznością, że w czasie spisywania dziesięcin biskupich  
w „Liber fundacionis” Jastrzębie już było w posiadaniu klasztoru Dominikanek w Raciborzu. 
Ilość podanych w „Liber fundacionis” łanów istniejących w domniemanej nowej osadzie „Hermanni villa” (30 
łanów) zgadzałoby się z wiadomościami późniejszymi o wielkości obszaru rolnego gminy Jastrzębie. Jako 
„villa Hermanni”, z niemiecka „Hermannsdorf”, wspomina się o naszej wsi w zapiskach z lat 1376, 1391  
i ostatnio jeszcze w roku 1447. Wszystkie trzy wzmiankowania odnoszą się do wsi o kościele parafialnym. 
Od drugiej połowy XV w. zanika zupełnie pierwotna niemiecka nazwa „Hermannsdorf”, a od roku 1467 już 
panuje wyłącznie polska nazwa „Jastrzębie”. 
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KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				

OD WYDAWCY 
Przestawiane „w małych odcinkach” dzieje Jastrzębia 

oraz Parafii św. Katarzyny stanowią kronikę naszej parafii 
opracowaną źródłowo przez L. Musioła w 1957r. i przez  

ówczesnego ks. proboszcza Augustyna Machalicę. 
Poznanie dziejów naszego miasta i parafii jest ciekawą 

lekturą historii „naszej małej ojczyzny” oraz wiary tutejszego 
ludu. Uczą nas miłości do Boga, drugiego człowieka  

i do tutejszej ziemi. Życzymy dobrej lektury. 
        

 Duszpasterze 

POCZĄTKI�JASTRZĘBIAPOCZĄTKI�JASTRZĘBIAPOCZĄTKI�JASTRZĘBIAPOCZĄTKI�JASTRZĘBIA����
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Jak co roku w ostatnią sobotę kwietnia legioniści naszej archidiecezji pielgrzymo-
wali do Matki Bożej Piekarskiej. Swoje spotkanie z Matką Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej rozpoczęli od udziału w Eucharystii o godzinie 10.00 w Bazylice Piekarskiej. Eucharystii przewodniczył mo-
derator Legionu Maryi Archidiecezji Katowickiej ks. Wacław Basiak, a homilię wygłosił Jego opiekun ks. Krzysztof Win-
kler. Po mszy świętej odmówiono modlitwy legionowe i różaniec święty. O godzinie 12.00 z Rajskiego Placu wyruszyli 
legioniści na Kalwarię, by uczestniczyć w rozważaniu Drogi Krzyżowej, w czasie której rozmyślano nad zasadami, cno-
tami i obowiązkami, jakie powinny przyświecać legioniście w czasie pracy legionowej, a zwłaszcza w ramach wykony-
wanych zadań apostolskich. Drogę Krzyżową zakończono w bazylice przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej. Po poże-
gnaniu się z Matką Bożą i zaopatrzeniu się w „Śląskie Oblaty” grupa z naszej parafii udała się do Sanktuarium Matki 
Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Po modlitwie indywidualnej przed figurą Matki Bożej, zostaliśmy 
ciepło i szczerze przywitani przez Księdza Proboszcza i Kustosza bujakowskiej świątyni pod wezwaniem świętego Miko-
łaja. Bujakowska świątynia jest jedną z najstarszych w Archidiecezji Katowickiej. Niektóre źródła podają, że powstała  
w roku 970 lub 991. Pierwszy kościół był drewniany i, jak głosi legenda, poświęcony przez świętego Wojciecha. Został 
on zniszczony około 1480 roku podczas najazdów husyckich. To z niego pochodzi figura Matki Bożej, która wtedy cu-
dem ocalała. Obecna świątynia, wzniesiona około 1500 roku, była następnie kilkakrotnie rozbudowywana, aby w roku 
1996, kiedy poświęcony został nowy ołtarz, wykonany na wzór dawnego barokowego oraz zakończył się remont prezbi-
terium i kaplic bocznych, uzyskać obecny wygląd. W roku jubileuszowym 9 września 2000 roku podczas uroczystości 
500-lecia kościoła i 700-lecia Bujakowa, Metropolita Katowicki, Arcybiskup Damian Zimoń koronował Matkę Bożą Buja-
kowską, ogłaszając, że „na uprzemysłowionym Śląsku, Matka Boża w Bujakowie będzie Patronką środowiska naturalne-
go”. Święty Mikołaj jako dżentelmen ustąpił miejsca Matce Bożej w prezbiterium i w postaci figury czuwa na zewnątrz 
nad świątynią i całą parafią. W nocy swym wizerunkiem na obrazie zasłaniającym figurę ochrania Matkę Bożą. Ksiądz 
Proboszcz swoją prelekcję ubogacił dodatkowo ciekawymi faktami: z historii Śląska, na temat Bazyliki zbudowanej nad 
kryptą świętego Mikołaja w Bari w południowych Włoszech (gdzie znajduje się grobowiec królowej Bony) oraz „manny 
świętego Mikołaja”. W ogrodzie botanicznym przed probostwem na uczestników czekał zamówiony przez naszego Księ-
dza Proboszcza kołocz i aromatyczna kawa, co na świeżym powietrzu smakowało wyjątkowo. Dodatkowe ciekawe infor-
macje mogliśmy usłyszeć w czasie rozmowy z emerytowanym Księdzem Proboszczem (założycielem ogrodu), mieszka-
jącym w drewnianym domku „Śląskiej Zagrody”. Wracając kontemplowaliśmy zasoby ogrodu botanicznego, pełnego 
egzotycznej roślinności, którego urok polega również na tym, że panuje tam atmosfera wyciszenia, radości i zadumy 

nad pięknem stworzenia.         Jan Kołeczko  

Dziś w Europie coraz mniej ludzi uczęszcza na Eucharystię. Wielu powiada, że Kościół jest  
w defensywie, jest w odwrocie. Może, czego nie zauważamy, Kościół w Europie się oczyszcza? 
Bóg próbuje czy sól nie zwietrzała? Może będzie nas jeszcze mnie? (wierzących) Może to Boży plan względem Kościoła w Europie? 
Tak bywało i tak jest i dziś. W jednym miejscu Kościół przeżywa kryzys, a w drugim rozkwita. Jesteśmy świadkami zmagania się ży-
cia ze śmiercią, światła z ciemnością, dobra i zła. Nie możemy upadać na duchu, załamywać się. Trzeba nam raczej mobilizacji. 
Trzeba konkretnego wsparcia: nowej ewangelizacji, apostolstwa, dzieł misyjnych, głębokiej modlitwy. Dość powszechnym dziś zjawi-
skiem w Europie, nie tylko zachodniej, gdzie tradycyjne parafie przechodzą głęboki kryzys, jest tworzenie się wspólnot żyjących bło-
gosławieństwami. Tak, dziś nie ten instytucjonalny, ale ten żywy Kościół się realizuje – dzieli się Ewangelią. Szansą dla odrodzenia  
i umocnienia się Kościoła jest wspólna droga, wspólny cel głoszenia Ewangelii. Taki cel winny sobie postawić tworzące się wspólnoty 
oraz tradycyjne duszpasterstwo sprawujące sakramenty i będące strażnikiem prawdy nauczania Kościoła Świętego, przynosząc co-
dziennie Dobrą Nowinę Chrystusa Zmartwychwstałego. Wchodząc całkowicie w sposób świadomy i dobrowolny we wspólnotę Ko-
ścioła, w którym nikt o nic nie walczy i nikt nic w nim nie załatwia, ludzi stać będzie na uśmiech, życzliwość, na to, by mieć czas – 
zacząć jeszcze dziś żyć, jakby chodziło tylko o życie, a nie o to by mieć – pieniądze, pozycję, rację, czy nawet święty spokój. To jed-
nak jest możliwe, kiedy żyć będziemy w prawdzie. Będąc świadomym, że Bóg jest miłością, żyjąc w prawdzie upodobnimy się do 
Jezusa. Do prawdy czasem długo się dojrzewa, zanim człowiek odkryje ją w Jezusie. Pan Bóg nie będzie nas rozliczał tylko z na-
szych sukcesów i z tego, co nam się udało, ale również nasze porażki, upokorzenia i to, co nam się nie udało, weźmie w rachubę  
i nam to wynagrodzi. Za wzór możemy brać świętych, którzy nas poprzedzili. Święty Bernard mówi, że „nagrodą za miłość jest mi-
łość”. Gdy udaje nam się jakieś dobro, to już to dobro, samo w sobie, jest dla nas nagrodą. Czyńmy więc dobro na co dzień , wy-
strzegajmy się złych myśli, podszeptów szatana. Przyobleczmy się w miłość, jak naucza święty Paweł: „bądźcie więc naśladowcami 
Boga jak umiłowane dzieci i żyjcie w miłości na wzór Chrystusa, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę dla 
Boga jako miłą woń. Jak przystoi świętym, niech nie będzie u was mowy o nierządzie, nieczystości albo o chciwości. Nie pozwalajcie 
sobie na bezwstydne postępowanie, niedorzeczne gadanie, czy niestosowne żarty, lecz postępujcie w życzliwości. To bowiem po-
winniście wiedzieć, że nikt rozpustny, bezwstydny lub skąpy czyli bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga”. 
Naszą odpowiedzią na Boże dary i łaski powinno być konkretne życie chrześcijańskie w świętości. Powinniśmy być naśladowcami 
Chrystusa, stając się obywatelami królestwa Bożego, zdolnymi nieść innym światło wiary, nadziei i miłości. Dzięki otwarciu się na 
światłość Boga będziemy w stanie przeciwstawić się grzechowi, co uczyni nas człowiekiem wierzącym, prawdziwie naśladującym 
Boga, Jego umiłowanym dzieckiem. Jaka jest moja wiara? Czy taka, że zasługuję na miano umiłowanego dziecka Boga? Może stwa-
rzam wrażenie, sprzyjam pesymistom, że Kościół jest w defensywie? Stojąc w prawdzie odpowiedzmy sobie. Jaki jestem…?

LEGIONIŚCI�W�PIEKARACHLEGIONIŚCI�W�PIEKARACHLEGIONIŚCI�W�PIEKARACHLEGIONIŚCI�W�PIEKARACH����

JAKA�JEST�MOJA�WIARA?JAKA�JEST�MOJA�WIARA?JAKA�JEST�MOJA�WIARA?JAKA�JEST�MOJA�WIARA?����

Jan Kołeczko 
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Młodzi rycerze się zgadzają, bo to mowa o naszych ministrantach, ale czy 
taki podbój… Nasza wyprawa była dwudniowa, więc o jakimś podboju 

Beskidów raczej nie ma mowy. Wyjazd na Szyndzielnię kolejką, następnie wejście na Klimczok. Niektórzy bo-
haterowie, wbiegający na szczyt bawiąc się w ganianego, niektórzy na szarym końcu pytając „ile jeszcze?”. 
Widoki były piękne: osoba na przeciwko, podłoże, drzewa, mgła… Jednym słowem pogoda nie dopisała, ale 
humory jak najbardziej. Kiedy już dotarliśmy z Klimczoka do Szczyrku, pokłoniliśmy się Pani Beskidów. Na-
stępnie udaliśmy się do miejsca zakwaterowania przy Domu Pielgrzyma, gdzie powitał nas Kustosz Sanktua-
rium. Pojawił się także nasz parafianin ks. Piotr Wala, który również jest na placówce w Szczyrku. Cóż by 
rzec, pokoje ładne, towarzystwo również, malownicze miejsce, żyć nie umierać. Gdy już każdy wiedział, gdzie 
będzie spał, zeszliśmy na dół do miasta. Tam mieliśmy chwile przerwy, kto chciał zjeść ten pojadł, kto chciał 
pochodzić to chodził, co poniektórzy kupowali pamiątki ze Szczyrku… kusza z strzałami(jakby nie patrzeć, pa-
miątka jest..). Pod koniec dnia uczestniczyliśmy w  Mszy Świętej. Po niej nasz opiekun ks. Tomasz wygłosił 
małe „orędzie”, w którym zawarł jakże znaczące kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania np. cisza nocna, 
albo ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych… . Apel o przestrzeganie zasad wywarł na ministran-
tach ogromne wrażenie ku uciesze opiekunów i animatorów. Wieczór, jak i następny dzień, minął pod zna-
kiem budowania wspólnoty. Bardzo padało, więc jakiekolwiek wyjście w góry było niemożliwe. Jednak byli-
śmy przygotowani na taki zbieg okoliczności i wzięliśmy ze sobą gry. Dominującą zabawą było Prawo Dżungli 
– kto jeszcze nie słyszał o tej grze, polecam, świetna familijna gra. Rano mieliśmy Mszę, po której zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Popołudniu wyruszyliśmy autokarem do Żywca, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Bro-
waru. Jako wycieczka do degustacji dostaliśmy oczywiście soki. Czas na powrót do domu. Bawiliśmy się 
wspaniale, ministranci, animatorzy, opiekunowie. Dla nas wszystkich był to wspaniały czas. Myślę, że wszy-
scy będą go dobrze wspominać, nawet jeżeli na początku wycieczki pytali „ile jeszcze mamy iść?” Chcieliby-
śmy podziękować naszemu Opiekunowi  ks. Tomaszowi za zorganizowanie wycieczki, za poświęcony nam 

czas oraz klerykowi Jakubowi.   Dorian FigołuszkaDorian FigołuszkaDorian FigołuszkaDorian Figołuszka    

25 maja dziewczynki z grupy Dzieci Ma-
ryi wybrały się na wycieczkę do parku 
linowego na Równicy. Okazało się, że  
w deszczu jest on szczególnie atrakcyj-
ny, bo dodatkowych emocji dostarczają 
śliskie przeszkody… Dziewczynki radziły 

sobie jednak całkiem nieźle i wszyscy przeżyli. Nawet 
animatorka Ola, którą dzieci pocieszały,  mówiąc, że  
jeśli spadnie to najwyżej znajdą sobie nową animator-
kę. Nawet ksiądz Grzegorz, który cudem uniknął zasy-
pania liśćmi. Nawet Osiołek Ofiarka i Krecik, których 
dzieci próbowały uczyć latania… Wyczyny dziewczynek 
można zobaczyć na zdjęciach. A za zorganizowanie wy-
jazdu, opiekę i wymyślanie autobusowych zabaw księ-
dzu Grzegorzowi i animatorkom Oli i Paulinie bardzo 
dziękujemy. 

MINISTRANCI�W�SZCZYRKUMINISTRANCI�W�SZCZYRKUMINISTRANCI�W�SZCZYRKUMINISTRANCI�W�SZCZYRKU����

DZIECI�MARYI�W�PARKU�LINOWYMDZIECI�MARYI�W�PARKU�LINOWYMDZIECI�MARYI�W�PARKU�LINOWYMDZIECI�MARYI�W�PARKU�LINOWYM����

26.04. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił26.04. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił26.04. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił26.04. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił    
Bartosza Jana Karwik ur. 20.10.2012 Bartosza Jana Karwik ur. 20.10.2012 Bartosza Jana Karwik ur. 20.10.2012 Bartosza Jana Karwik ur. 20.10.2012     
s. Roberta i Barbarys. Roberta i Barbarys. Roberta i Barbarys. Roberta i Barbary    
27.04. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił27.04. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił27.04. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił27.04. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił    
Jakuba Jana Gembalczyka ur. 10.09.2012 Jakuba Jana Gembalczyka ur. 10.09.2012 Jakuba Jana Gembalczyka ur. 10.09.2012 Jakuba Jana Gembalczyka ur. 10.09.2012     
s. Krystiana i Sylwii s. Krystiana i Sylwii s. Krystiana i Sylwii s. Krystiana i Sylwii     
05.05. Ks. Grzegorz Krzyk ochrzcił05.05. Ks. Grzegorz Krzyk ochrzcił05.05. Ks. Grzegorz Krzyk ochrzcił05.05. Ks. Grzegorz Krzyk ochrzcił    
Małgorzatę Annę Wdowiak ur. 14.03.1013  Małgorzatę Annę Wdowiak ur. 14.03.1013  Małgorzatę Annę Wdowiak ur. 14.03.1013  Małgorzatę Annę Wdowiak ur. 14.03.1013      
c. Kornela i Sylwii c. Kornela i Sylwii c. Kornela i Sylwii c. Kornela i Sylwii     
13.05. Ks. Eugeniusz Witak ochrzcił13.05. Ks. Eugeniusz Witak ochrzcił13.05. Ks. Eugeniusz Witak ochrzcił13.05. Ks. Eugeniusz Witak ochrzcił    
Wiktorię Lidię Witak  ur. 28.03.2013 Wiktorię Lidię Witak  ur. 28.03.2013 Wiktorię Lidię Witak  ur. 28.03.2013 Wiktorię Lidię Witak  ur. 28.03.2013     
c. Michała i Beaty c. Michała i Beaty c. Michała i Beaty c. Michała i Beaty     
19.05. Ks. Tomasz Madzia19.05. Ks. Tomasz Madzia19.05. Ks. Tomasz Madzia19.05. Ks. Tomasz Madzia    
Stanisława Marka Zbieskiego ur.14.02.2013Stanisława Marka Zbieskiego ur.14.02.2013Stanisława Marka Zbieskiego ur.14.02.2013Stanisława Marka Zbieskiego ur.14.02.2013    
s. Marka i Żanety  (na zdjęciu)s. Marka i Żanety  (na zdjęciu)s. Marka i Żanety  (na zdjęciu)s. Marka i Żanety  (na zdjęciu)    
25.05. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił25.05. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił25.05. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił25.05. Ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił    
Hannę Marek ur. 02.03.2013 Hannę Marek ur. 02.03.2013 Hannę Marek ur. 02.03.2013 Hannę Marek ur. 02.03.2013     
c. Miłosza i Anety c. Miłosza i Anety c. Miłosza i Anety c. Miłosza i Anety     
Emilię Oliwię Dreczkowską ur. 25.03.2013 Emilię Oliwię Dreczkowską ur. 25.03.2013 Emilię Oliwię Dreczkowską ur. 25.03.2013 Emilię Oliwię Dreczkowską ur. 25.03.2013     
c. Mariusza i Marzenyc. Mariusza i Marzenyc. Mariusza i Marzenyc. Mariusza i Marzeny    
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