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Do WSZYSTKICH MOICH Parafian 

Pewien mężczyzna życzył sobie w nowym roku lepszej pogody, żeby już ni-

gdy deszcz nie padał. I tak się stało. Szybko jednak spostrzegł, że wtedy nic nie 

urośnie. Więc prosił, żeby padało tylko nocą. I tak się stało! Tyle, że na to bar-

dzo uskarżał się nocny stróż. W końcu ten człowiek chciał, by było tak jak daw-

niej… 

Na progu nowego roku staję przez Wami z życzeniami. Najłatwiej byłoby mi 

ukryć się za grzecznymi i ugładzonymi zwrotami, typu: „Szczęśliwego Nowego 

Roku”! Ale spróbuję inaczej. W życzeniach wyraża się przecież miłość do drugie-

go człowieka. A miłość może odmienić życie innych! Życzenia więc składa się tak, 

żeby dotykały serca człowieka!  
(ciąg dalszy na następnej stronie)  



(ciąg dalszy z poprzedniej strony) 

Człowiek – jak ten mężczyzna z opisanej wyżej historii – może pogubić się 

w swoich życzeniach. Ma ich czasem tak wiele, że nie wie, od którego powinien 

zacząć. Dlatego chciałbym najpierw – najbardziej jak to możliwe – WCZUĆ SIĘ 

w każdego z Was i w Wasze życzenia, od których chcielibyście zacząć ten nowy 

rok. Czego Ty potrzebujesz, żeby Twoje życie powiodło się? Co działa dobrze na 

Ciebie? Za czym tęsknisz? Co jest najgłębszym Twoim życzeniem?... Jeśli odkry-

łeś to jedno najgłębsze życzenie, to właśnie tego naprawdę Tobie życzę: ŻEBY 

ONO SIĘ WYPEŁNŁO! I obiecuję, że swoją kapłańską modlitwą będę o to często 

prosił Pana Boga, pamiętając o tym, że On „mocą działającą w nas, może uczynić 

nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20)! 

Wczuć się w tego, komu składa się życzenia, można jednak dopiero wtedy, 

gdy się chociaż troszkę go zna. Dziękuję, że po 2,5 roku bycia Waszym probosz-

czem ufacie Mi, otwieracie serca i dajecie wiele dowodów na to, że między nami 

realizuje się Ewangelia: „Pasterz zna swoje owce, a one go znają”. Tylko w ten 

sposób  i pasterz, i owce, mogą „wczuwać się” w siebie, czyli WYCZUWAĆ, co dla 

jednego i dla drugich najlepsze. 

Ten człowiek z przytoczonej przeze mnie historii w końcu życzył sobie, żeby 

wszystko było jak dawniej. Ale ja Wam nie życzę, żeby było po staremu. Nowy rok 

to NOWY rok! Nowe nie jest kontynuacją starego. Możemy pozbyć się tego, co 

stare! W pierwszy dzień nowego roku Kościół obchodzi uroczystość Maryi, Bożej 

Rodzicielki, która jest obrazem czegoś nowego, niezafałszowanego. Dziewica, któ-

ra porodziła Dzieciątko, stoi na progu nowego roku i niesie nam przesłanie, że to 

Boże Dziecko, które przez Nią weszło na świat, może i w nas dokonywać dziś rze-

czy pięknych i nowych. Życzę, by każdy z Was odnajdywał w ciągu całego tego 

roku coś „nowego” w sobie: nowe słowa, nowe gesty, nowe zachwyty nad pięk-



Mówi się, że początki zawsze są 

trudne. Między innymi zapewne dlate-

go, że gdy coś się zaczyna, to nie wia-

domo, jaki będzie przebieg i jaki finał. 

Zaczął się nowy rok, ale nikt z nas 

nie wie, jaki on będzie: co nas spotka  

i jak go podsumujemy, nawet nie wie-

my, kto z nas doczeka jego końca. Chcę 

jednak wspomnieć o innym początku, 

o takim początku, dzięki któremu nie 

można patrzeć w przyszłość inaczej, 

jak tylko z nadzieją i tęsknotą. Tym początkiem jest chrzest, brama, przez którą 

weszliśmy do Kościoła i staliśmy się Rodziną Boga, Jego dziećmi. Obrzęd chrztu 

jest początkiem najpiękniejszej przygody, jaka może spotkać człowieka. 

Od dnia chrztu świętego nasze życie staje się zmierzaniem ku temu, czego „ani 

oko nie widziało, ani ucho nie słyszało” (1Kor 2,9), bo naprawdę wielkie szczęście 

przygotował Bóg tym, którzy złączyli się z Nim przez chrzest. Ojciec Pio do swej 

pierwszej córki duchowej tak pisał: „Po poświęceniu się Bogu w sakramencie 

chrztu cali należymy do Chrystusa... Żyj tak, aby świat z całą stanowczością 

mógł o Tobie powiedzieć: oto Chrystus! Każdy ochrzczony może i powinien na-

zywać siebie drugim Chrystusem. Oh! Gdyby wszyscy chrześcijanie żyli swym 

powołaniem, ziemia wygnania zamieniłaby się w niebo”. 

Ojciec Pio nieustannie patrzył na cel swej ziemskiej pielgrzymki. Wiara dawa-

ła mu jasność celu, do którego zmierzał. Jest nim Niebo. Żyjmy więc także my 

naszym chrześcijańskim powołaniem, polegającym na zaufaniu Bogu w naszej 

codzienności i oddaniu Mu władzy w naszym życiu, bo On chce tylko dobra swo-

ich dzieci, bardziej niż najlepszy z ziemskich ojców. Wówczas to, co w zalążku 

otrzymaliśmy na chrzcie świętym, rozkwitnie i rozrośnie się w naszym życiu, 

osiągając pełnię w dniu naszego odejścia z tego świata. 

                                                                                  s .  Anna AJC  

nem życia, nowe reakcje w stosunku do innych, może nawet i nowe drogi życia  

i powołania. Po przyjściu Jezusa Chrystusa na świat jest to naprawdę możliwe! 

Na koniec, pozwólcie, że także sobie złożę życzenia… Życzyłbym sobie, żeby-

śmy w tym roku odkrywali dalej razem – nie drogą rewolucji, ale ewolucji – cią-

gle nowe i nowe przestrzenie wiary, wspólnie poznawali Pana Boga, który jest 

naszym Ojcem. I patrzyli na siebie w taki sposób, żeby zobaczyć to, co najważ-

niejsze! 

Błogosławię na cały 2022 rok 

Ks. Proboszcz 

Jesteśmy rodziną Boga  



Z duchowości parafii…  
 

Najprostsza droga do Boga 

Wszyscy doskonale wiemy i rozumiemy, że będąc w jakiejkolwiek potrzebie 
czy trudności powinniśmy przedstawić je Bogu na modlitwie. Jednak mało kto  
z nas zdaje sobie sprawę z naszej tendencji do „handlu”: Boże, ja Tobie daję 
msze/nowenny/koronki/posty, a Ty mnie… Daję, abyś dał, aby spełniono moje 
oczekiwania. Bóg nie zajmuje się handlem. 

 To nasze handlowanie i potrzeba „zasługiwania na” ma często swe źródło  
w głębokich ranach, zadanych nam przez rodziców w sposób niezamierzony. 
Przenosimy je na Ojca Niebieskiego. Będę grzeczny, zrobię dla Ciebie to i to – 
zasłużę. Autentyczna, prawdziwa Miłość, ta którą daje nam Bóg, zwyczajnie 
JEST. Mamy ją po prostu przyjąć. On troszczy się o nas jak najlepszy Ojciec. Na 
taką miłość nigdy niczym nie zasłużymy. Proste? Tak, Bóg jest prosty. 

Może w swoim życiu szukałeś Boga na wiele sposobów, sięgałeś do różnych 
duchowości? Tymczasem On jest w 100% ciągle obok Ciebie, wystarczy otworzyć 
serce. Bóg kocha Cię stale, wiernie i bezwarunkowo. 

Możesz oddzielać się od tej Miłości murem w postaci grzechu. To właśnie 
grzech sprawia, że nie trafiasz do celu: w ramiona Boga. Jak więc zlikwidować tę 
przeszkodę, która oddziela od Bożej Miłości? Uznaj się za grzesznika. Lekarz mo-
że nam pomóc dopiero, kiedy pokażemy mu naszą chorobę. Drugie imię każdego  
z nas brzmi „grzesznik”. Zapłatą za grzech jest śmierć, a tę cenę poniósł za nas 
Jezus. Wyciągnij do Niego ręce i oddaj Mu ster swojego życia. Prawdziwie zaufaj. 
W 100%, bez żadnego „ale”. 

Może pierwszy raz w życiu zauważyłeś, że te wszystkie odmówione do tej pory 
różańce, ofiarowane dobre uczynki i Msze św. były tylko z pozoru szlachetne, 
a w głębi czujesz podszycie ich twoim egoizmem. Może przez całe życie tak bar-
dzo próbowaliśmy na miłość i łaski zasłużyć, że w konsekwencji bardziej grzeszy-
liśmy? Nareszcie koniec – licz tylko na Boże miłosierdzie i łaskę. 

Kto został pierwszym świętym? Dobry łotr. Uznał swoją grzeszność, uderzył 
się w pierś i miał nadzieję, że Bóg okaże mu miłosierdzie. „Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). 

Jezu, naucz nas przyjmować i nigdy nie odrzucać Twojej miłości. Naucz nas 
jak bezbronne dzieci dać się przyjąć i zacząć wszystko od nowa. 

J.  MJ.  



Z życia parafialnej rodziny… 
Straszny zegarek  

Wszyscy gdzieś się spieszymy, mamy mnóstwo obowiązków i mało czasu. 
Można by pokusić się o stwierdzenie, że wręcz nie mamy czasu na życie. Gdy zer-
kamy na zegarek, z przerażeniem stwierdzamy, że jesteśmy w „niedoczasie”  
i z czymś nie zdążymy lub gdzieś się spóźnimy. Ale czy musi tak być? 

Czas jaki mamy tu na ziemi, jest wbrew pozorom bardzo krótki i nie stać nas 
na jego marnowanie. Mimo to wielu z nas wybiera długie godziny w pracy, za-
miast wspólnej zabawy z dziećmi; wielu decyduje się na spędzenie czasu na grach 
komputerowych, zamiast na rozmowie z babcią i dziadkiem. To nasze wybory  
i decyzje determinują nasze działania. Nikt inny, tylko my sami ustalamy priory-
tety w swoim życiu i ile czasu na nie przeznaczamy. Rozpoczął się właśnie nowy 
rok, trwa karnawał, zbliżają się ferie zimowe i może to jest dobry czas, żeby jesz-
cze raz zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze i inaczej zagospodarować 
swój czas. Ten okres podsumowań i postanowień może nakłoni nas do pogłębie-
nia relacji z Bogiem, a czas zabawy otworzy bardziej na naszych najbliższych. 

Myślę, że czasem warto z czegoś zrezygnować, żeby zyskać coś znacznie lep-
szego. Nie wiemy, które spotkanie będzie naszym ostatnim i nie jesteśmy w sta-
nie oszacować, na co jeszcze będziemy mieli w życiu czas, a na co go nam zabrak-
nie. Dlatego proponuję, żeby podchodzić do okazji na wspólny czas, tak jakby 
miały się już nigdy nie powtórzyć. Zwolnić tempo – po prostu. 

 

Z miłością AB   



 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota dla młodych w wieku  

14-30 lat. W naszej parafii KSM działa już trzeci rok. Liczy około 30 członków. 
Niedawno wybraliśmy skład kierownictwa do drugiej kadencji. Jakie mają funk-
cje i czym się zajmują w oddziale – sami zobaczcie: 

 
Julia Stachowska to prezes naszego parafialnego 
oddziału KSM. Prezes z reguły wydaje dyspozycje 
innym, ale i bierze za wszystko odpowiedzialność. 

I to właśnie jest jej głównym zadaniem. Oprócz 
tego Julia jest uczennicą 3 klasy liceum, pracuje  

i prowadzi naszą parafialną scholkę. Jej zaintere-
sowania to wszelkiego rodzaju sztuka i sport. 

 
 

Magdalena Kowalczyk w kierownictwie naszego 
oddziału pełni funkcję zastępcy prezesa. Jak sama 
nazwa wskazuje, będzie zastępować Prezesa, a do jej 
stałych obowiązków będzie należało prowadzenie 
mediów społecznościowych naszego oddziału. Jest 
20-letnią studentką Politechniki Częstochowskiej. 
Zawsze chętnie pomaga i jest całkowicie zaangażo-
wana w to, co robi. Do jej zainteresowań należy 
śpiew i gra na gitarze, ale nie boi się podejmować 
nowych wyzwań. 

 
Sofiia Miezientsewa w kierownictwie pełni funkcję 

sekretarza. To odważna, 19-letnia Ukrainka, która nie 
bała się wyjechać do Polski sama, bez rodziny. Teraz 

jest studentką Wyższego Instytutu Teologicznego  
w Częstochowie i organistką w Parafii Matki Bożej 

Zwycięskiej. Widać w Sofii oddanie się całym sercem 
Bogu i Ojczyźnie. Bardzo lubi dzieci i potrafi z łatwo-
ścią nawiązywać kontakt z ludźmi, bardzo otwarta na 

każdego, pomoże i wysłucha. Pisze sprawozdania, 
chociaż język polski to dla niej język obcy.  

Sofiia często powtarza, że „szatan boi się radosnych 
ludzi”, więc możemy ją spotkać zawsze radosną  

i GOTÓW do pracy. 
 

Kierownictwo oddziału KSM 



 
Michał Skiba w naszym oddziale pełni funkcję 

zastępcy sekretarza. Będzie zastępował sekretarza  
i pomagał mu w różnych zajęciach. Jest lektorem  
i chodzi do naszej parafii. Ma 18 lat i jest w 3 klasie 
technikum w Częstochowie. Zawsze uśmiechnięty  
i skory do pomocy. Interesuje się sportem, motoryza-
cją, akwarystyką i lubi podróżować. 

 
 
 

Paweł Iwańczak pełni funkcję skarbnika. 
Jak wiadomo skarbnik zajmuje się wszyst-

kim tym, co jest związane z pieniędzmi. 
Jest także lektorem w naszej parafii. Jest 
studentem pierwszego roku na kierunku 

biotechnologia na Uniwersytecie im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Zawsze daje  

z siebie tyle, ile może, i stara się wkładać  
w to, co robi, całe swoje serce. Towarzyski  

i zawsze chętny do pomocy drugiemu. Inte-
resuje się tańcem towarzyskim i stylami 

latino oraz szeroko rozumianą  
biologią i chemią.  



Świąteczne akcje charytatywne  

 
W Adwencie zostały przeprowadzone dwie akcje związane z pomocą osobom 

potrzebującym z naszej parafii. Pierwsza to „kiermasz świąteczny”, który odbył się 

w niedzielę, 5 grudnia 2021 r. Po każdej Mszy św. można było zakupić piękne, 

ręcznie ozdabiane pierniczki i ciasteczka oraz ręcznie robione wspaniałe kartki 

bożonarodzeniowe. Sprzedawane rzeczy można było nabyć za dobrowolną ofiarę, 

w całości przekazywaną na cele dobroczynne. Nasi parafianie okazali się bardzo 

hojni, w sumie ofiarowując kwotę 2822,20 zł. Kwota ta niebawem zostanie wyko-

rzystana na pilnie potrzebną pomoc naszym najuboższym parafianom. Składamy 

w tym miejscu serdeczne podziękowanie osobom z diakonii miłosierdzia, które 

zaangażowały się sercem w przygotowanie kiermaszu, za ich wypieki i kartki świą-

teczne oraz sianko na stół wigilijny. 

Druga świąteczna akcja pomo-

cy polegała na przekazaniu paczek 

dla najbiedniejszych osób z naszej 

parafii. Podarunki te, zawierające 

produkty żywnościowe, środki 

czystości, itp. przygotowane zo-

stały z darów składanych do kosza 

umieszczonego przy wejściu do 

kościoła. Nasi parafianie i w tym 

wypadku okazali wiele serca, dzię-

ki czemu można było obdarować 

przed Świętami tym, czego im 

najbardziej brakowało wszystkie 

osoby potrzebujące. 

Z serca dziękuję w imieniu 

wszystkich osób potrzebujących 

za okazaną pomoc.  

 

Tomasz Starczewski  

 



 
 

 
W listopadzie 1961 r. ma miejsce kolejna wizytacja parafialna. Przeprowadza 

ją ks. kanonik Wojciech Mondry. Funkcję proboszcza pełni nadal ks. Bronisław 
Panek. Parafia jest młoda nie tylko stażem, ale i dzięki osobom w niej posługują-
cym. Należy do nich trzech bardzo młodych wikarych – najstarszy z nich,  
ks. Wiktor Depta jest kapłanem od 9 lat, zaś dwaj pozostali - ks. Włodzimierz 
Surmiński i ks. Adam Bartkiewicz są zaledwie 3 lata po święceniach. Parafia  
ma wreszcie własnego organistę. Jest nim Tadeusz Hryniewicki. Funkcję zakry-
stianki pełni s. Emilia Tokarska ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania  
Pańskiego. 

Imponujące są z pewnością liczby obrazujące liczebność parafii w tym czasie 
oraz intensywność życia religijnego wiernych. Na jej terenie jest 6800 dusz, 
utrzymujących łączność z Kościołem oraz 1000 osób, które deklarują, iż nie są 
katolikami. W latach 1960-61 mają miejsce: chrzty 188 dzieci, związek małżeński 
zawiera 77 par, do I Komunii św. przystępuje 208 dzieci, odbywają się 62 pogrze-
by. W niedziele odprawianych jest 6 Mszy św., zaś w dzień powszedni cztery. 
W zwykły dzień najwięcej wiernych, bo około 200, uczestniczy we Mszy św. wie-
czornej. Do Komunii św. przystępuje codziennie około 100 osób, zaś w pierwsze 
piątki liczba ta przekracza 300. 

Działo się u Stanisława Kostki… 61 lat temu 

Adoracja w parafialnym kościele  
Kiedyś słyszałam historię z życia św. Jana Marii Vianneya, która opowiada, że 

pewnego dnia zobaczył on człowieka, który godzinami klęczał w parafialnym ko-
ściele przed Najświętszym Sakramentem i nic nie mówił. Święty zapytał go: Co ty 
robisz? On odpowiedział: Ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Ta historia 
stała się dla mnie iskrą zapalającą, by dążyć do takiej właśnie relacji osobowej 
z Jezusem, by nie zagadywać Go swoimi problemami, ale po prostu być obecnym.  

Zachęcam wszystkich do chodzenia na adorację w naszym kościele, żeby spra-
wić Panu Jezusowi przyjemność i ,,tracić czas dla Niego”. Bóg jest Miłością, a na 
miłość odpowiada się miłością.  

Ewelina 



Q&A - Organizacja pogrzebu katolickiego w kancelarii 

parafialnej (część 1) 
____________________________________________________________________________________ 

 

Kiedy należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty 

i godziny pogrzebu? 

Najlepiej w godzinach pracy kancelarii lub telefonicznie umówić się  

na spotkanie o innej porze. 

Parafia zwiększa nieco swój, jakże ubogi wcześniej, stan posiadania. Ma już  
w kościółku własną „szafę na paramenta”, posiada 4 kielichy (w roku 1959 miała 
tylko jeden), monstrancję, kustodię, naczynka do chrztu św. i sakramentu cho-
rych. Jest też 29 ornatów, 7 kap (w roku 1959 były 4), 20 alb, 25 komży kapłań-
skich, 9 ministranckich i aż 60 pelerynek dla ministrantów. Wciąż nie ma 
chrzcielnicy. Podobnie jak w latach poprzednich przy ul. Kopernika 35/37,  
w małym pokoiku na półpiętrze, mieści się kancelaria parafialna. Wciąż jest wy-
posażona bardzo skromnie, ale sposób prowadzenia ksiąg parafialnych jest bez 
zarzutu. 

O ile wcześniej wizytatorzy ubolewali nad brakiem biblioteki parafialnej, to 
teraz rozwija się ona prężnie, a jej księgozbiór liczy już 500 tomów. Poprawiają 
się też warunki lokalowe księży, choć nadal mieszkają oni na kwaterach wynaj-
mowanych w domach prywatnych, daleko od siebie. W planach jest wynajęcie 
całego domu, w którym mogliby zamieszkać  księża i powstałby normalny, wła-
sny ośrodek pracy duszpasterskiej oraz możliwe byłoby stworzenie zorganizowa-
nej opieki nad biednymi i chorymi z terenu parafii i wdrożenie duszpasterstwa 
dla poszczególnych stanów, a także zaprowadzenie kroniki parafialnej. Ostatecz-
nie wizytator stwierdza, że: „dotychczasowe osiągnięcia ks. proboszcza w sprawie 
zorganizowania pracy duszpasterskiej w młodej parafii są wielkie. Ks. proboszcz 
włożył w to bardzo dużo trudu i starań i Pan Bóg mu pobłogosławił”. CDN...   

Urszula Cierniak  



 

Kto decyduje o dacie i godzinie pogrzebu? 

W pierwszej kolejności to rodzina sugeruje najbardziej odpowiednią datę  

i godzinę pogrzebu. Należy jednak to skonsultować z księdzem, bo może się oka-

zać, że np. w tym samym czasie będzie inny pogrzeb. Jeśli Msza św. pogrzebowa 

ma być odprawiana w kaplicy cmentarnej, to datę i godzinę pogrzebu należy 

uzgodnić w kancelarii cmentarza. 

Jakie dokumenty są potrzebne księdzu w kancelarii parafialnej, aby 

zgłosić pogrzeb? 

Pierwszym i podstawowym dokumentem jest Akt Zgonu, który wystawia Urząd 

Stanu Cywilnego. To na jego podstawie dokonuje się zapisu w księdze zmarłych  

w parafii. Jeżeli zmarły przed śmiercią wyspowiadał się, przyjął sakrament na-

maszczenia chorych i Komunię św., to należy również przedstawić zaświadczenie 

wydane przez kapelana szpitala o tym, jakich sakramentów udzielił. 

Czy Msza św. pogrzebowa może być sprawowana w innym miejscu niż 

kościół parafialny i co o tym decyduje? 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w naszym mieście Mszę św. pogrzebową można 

sprawować także w kaplicy na każdym z większych cmentarzy. O wyborze miejsca 

sprawowanej Mszy św. pogrzebowej decyduje rodzina. Należy zawsze brać pod 

uwagę względy praktyczne lub szczególną więź z parafią, bo jeśli zmarły był szcze-

gólnie zasłużony dla parafii, to wypada, aby Msza św. była jednak sprawowana w 

kościele parafialnym. 

Czy pogrzeb może odbyć się w innej parafii? 

Tak, może się odbyć w innej parafii niż parafia zamieszkania osoby zmarłej, ale 

muszą być ku temu stosowne racje, takie jak np. grób rodzinny, który znajduje się 

w innym mieście albo szczególna więź z tamtą parafią. Należy wtedy zgłosić się 

do proboszcza parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) z prośbą o po-

moc w umożliwieniu pochowania osoby zmarłej w innej parafii. Zazwyczaj pro-

boszcz wystawia zaświadczenie o zmarłym, w którym stwierdza, że nie ma prze-

szkód uniemożliwiających na pochówek zmarłego w innej parafii. 

Czy ksiądz może odmówić pochowania zmarłego? 

Tak, jeśli wie, że zmarły był apostatą, który formalnym aktem wypisał się z Ko-

ścioła katolickiego. Taka osoba nie może mieć katolickiego pogrzebu. Ponadto 

ksiądz nie może pochować zmarłego, który był innego wyznania. Zawsze może 

również odmówić pochowania zmarłego, który jawnie sprzeciwiał się Kościołowi  

i wierze katolickiej.  CDN…      

Ks. Grzegorz Borowik  



 

ZA NAMI ROK 2021 

 OCHRZCZONYCH ZOSTAŁO 24 DZIECI 
 DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZYSTĄPIŁO 46 DZIECI 
 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARŁY 4 PARY 
 ODWIEDZALIŚMY W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA OK. 20 CHORYCH 

(MNIEJSZA LICZBA Z RACJI NA PANDEMIĘ) 
 DO DOMU OJCA ODESZŁO 65 PARAFIAN:  

Katolicka Parafia 
św. Stanisława Kostki 

ul. Gen. M. Dąbkowskiego 42 
Częstochowa 

tel. 798 684 720 
 
 

www.kostka.czest.pl                      parafia@kostka.czest.pl 
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Jolanta Kobojek, Joanna Marczyk-Jurczyk, Rafał Młyńczak,  

Magdalena Wilczyńska 

1. Świstak Tadeusz 
2. Dobrowolska Halina 
3. Worwąg Krystyna 
4. Nabiałek Wanda 
5. Hildebrand Marek 
6. Iwańczak Bolesław 
7. Gonera Józefa 
8. Mastalerz Wiesława 
9. Kowynia Małgorzata 
10. Święcik Zdzisław 
11. Skrzyniarz Grażyna 
12. Głąb Andrzej 
13. Kucharski Jacek 
14. Jabłońska Emilia 
15. Gabrynowicz Halina 
16. Sowa Marzena 
17. Kałwak Cecylia 
18. Janic Edmund 
19. Szyma Julia 
20. Kamińska Maria 
21. Siulczyńska Emilia 
22. Koźbiał Włodzimierz 

23. Obrączka Ewa 
24. Moskalik Edmund 
25. Zwolińska Jadwiga 
26. Ptak Leszek 
27. Kazen Anna 
28. Grześkiewicz Halina 
29. Kruk Krystyna 
30. Jaksender Piotr 
31. Pawłowska Janina 
32. Bzdon Maria 
33. Żurawiecki Ryszard 
34. Maroń Józef 
35. Moskwa Tadeusz 
36. Dusiel Daniela 
37. Zapędzka Iwona 
38. Smolarski Lech 
39. Stój Wanda 
40. Dyner Lidia 
41. Fortuna Tadeusz 
42. Czernicki Zdzisław 
43. Kurowski Wiktor 
44. Juda Lucja 

45. Knap Bartłomiej 
46. Małkińska Janina 
47. Pluta Małgorzata 
48. Kuśmierska Stanisława 
49. Kowalczyk Lucyna 
50. Worwąg Władysław 
51. Zawisza Zofia 
52. Majer Michał 
53. Purgal Emilia 
54. Zaleska Pelagia 
55. Janik Irena 
56. Bożek Maria 
57. Lebelt Krystyna 
58. Błaszczyk Regina 
59. Adamek Helena 
60. Kocełuch Marianna 
61. Chinalski Aleksander 
62. Wyszyński Stanisław 
63. Wojciechowska Barbara 
64. Mokrzycka Zofia 
65. Bethier Elżbieta  

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE,  
A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI ... 


