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Świętych Apostołów Piotra i Pawła 28.06. 

Męka Bożych Apostołów uświęciła dzień 
wschodzący; Piotr i Paweł otrzymali wieniec 
chwały i zwycięstwa. 

Obu mężów połączyła krew przelana bohatersko; 
Szli za Bogiem jako wodzem, Chrystus wiarę ich 
nagrodził. 

Najpierw złożył swe świadectwo Piotr Apostoł, za 
nim Paweł, równy chwałą i wybrany, by się stać 
narzędziem Pana. 

Szymon, aby uczcić Boga, zmarł na krzyżu 
odwróconym, wspominając przepowiednię niegdyś 
daną mu przez Mistrza. 

Stąd wyrasta wielkość Rzymu, który gorliwością 
słynie, utwierdzony krwią tak cenną, godność swą    
z pasterza czerpie. 

Tu się mogą spotkać ludzie z mieszkańcami 
jasnych niebios; tu narodów jest stolica, tron nauczyciela świata. 

Dziś prosimy, Zbawicielu, abyś raczył nas, niegodnych, złączyć w szczęściu 
wiekuistym  z pasterzami Twego ludu. Amen. 

 



XI Niedziela Zwykła - 14.06.2020r. 
 Porządek nabożeństw 

 

 
 

 

  XI Niedziela 

Zwykła 

14.06.2020r.  
 

7:30 
10:30 

 
 

12:00 
 

15:00 
15:30 

 

Za † Jana Łakota – od Rady Parafialnej.    
Za †† Idę Przemyk w 2 rocz. śmierci, rodziców: 
Marię i Wincentego, braci: Jana, Emila i Albina oraz 
zmarłych z pokrewieństwa.   

Za † Zbigniewa Żemła – od szwagra Grzegorza                   
z rodziną. 
Nabożeństwo popołudniowe.  
Za †† ks. Franciszka Skaźnika, braci: Augustyna                 

i Ludwika, rodziców: Marię i Alojzego Skaźnik, 
Antoninę i Józefa Halbina, córkę Józefę, 2 zięciów, 
Bronisławę Mańka oraz zmarłych z rodzin: Skaźnik, 
Halbina  i Sodzawiczny.    

 
 Poniedziałek 
15.06.2020r. 

 

18:00     Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                        
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                        
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
Mrzyk.  
   Za ††  Marię i Ludwika Kremiec, 2 synów, synową, 
córki, zięciów i wnuczki, Antoninę i Jana Mańka, syna, 
3 córki, zięciów, wnuczki i dziadków z obu stron. 

 
Wtorek 

16.06.2020r. 
 

7:00 
 

   Za ††  Pawła i Emę Śleziona, synów: Józefa                           
i Edwarda, Gerarda Błatoń i jego rodziców, Ryszarda 
Klepek, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
  Za † Zofię Gajda  – od znajomych z Adelajdy. 

 Środa 
17.06.2020r. 
Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 

18:00 
 

   Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                          
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
zdrowie dla rodzin Konieczny i Miczek.  
   Za †† brata Eugeniusza Nowok, szwagra Mariana 
Sp[ora i mamę Helenę Nowok.   

  Czwartek 
18.06.2020r. 

 

18:00     Za ††  Jana Baron, zmarłych z rodzin Baron i Gąska 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
      Za ††  Wilhelma Szendera, jego rodziców i teściów, 
2 braci, bratową Helenę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
 Piątek 

19.06.2020r. 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

18:00 
 

   Za ††  Alojzego Mrukwa na pamiątkę urodzin, brata 
Adolfa, rodziców: Teresę i Franciszka, Annę i Jana 
Cyrulik oraz zmarłych z rodzin: Mrukwa, Mazur                       
i Cyrulik.  
   Za †† Monikę Żupa w 10 rocz. śmierci, dziadków, 
Konstantego i Martę Żupa, Gertrudę Gonska, chrzestną 
Teresę Żupa, zmarłych z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

 
Sobota 

20.06.2020r. 
Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi 

Panny. 

13:00 
 
 

15:00 
 
 

 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i 
Boże błogosławieństwo z okazji 80 rocz. urodzin Marii. 
Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
dla Małgorzaty z okazji 50 rocz. urodzin oraz za całą 
rodzinę.   
     



18:00 Za ††  Gerarda Łakota, brata Jana, siostrę Helenę, jego 
rodziców: Pawła i Teresę,  Ludwinę i Ludwika Hrapeć, 
2 córki: 3 synów, synową, zięciów, Annę i Alfreda 
Mikołajec oraz zmarłych z pokrewieństwa.  
   Za ††  Ryszarda i Genowefę Harazin, Gertrudę 
Harazin, ich rodziców i krewnych.  

 

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  20.06.2020r. godz. 900  ul. Wodzisławska od nr 1  do nr 30. 

 

 

XII Niedziela Zwykła – 21.06.2020r. 

Porządek nabożeństw 
 
 

 

 

XII  Niedziela 

Zwykła 

21.06.2020r. 
 

7:30 
 
 
 

10:30 
 
 
 

 
 
12:00 
15:00 

15:30 

Za ††  Urszulę Karwowską w rocz. śmierci, 
rodziców: Janinę i Wiktora Karwowskich, teściów: 
Helenę i Emeryka Kaplitów oraz zmarłych z 
pokrewieństwa.  

Za ††  Annę Wiench w 7 rocz.  śmierci, męża 
Antoniego, syna Wincentego, ich rodziców i 
rodzeństwo, Rozalię i Franciszka Łakota, Ewę i 
Sylwestra Łakota, ich rodziców i rodzeństwo, Annę 
Bochenek, Irenę i Józefa Bednarski i dusze w czyśćcu 
cierpiące.    
Za † Franciszka Kolon z okazji dnia ojca – od córek.    
Nabożeństwo popołudniowe 

Za ††  Jana Przemyk na pamiątkę urodzin, siostrę 
Idę, rodziców i teściów.   

Poniedziałek  
22.06.2020r. 
Św. Paulina z Noli 

18:00   Za † wnuczkę Magdalenę Mikołajczyk – na pamiątkę 
urodzin. 
Za ††  Teresę i Norberta Brudys, Annę Janik i jej męża 
Henryka, Teodora Brudys i zmarłych z pokrewieństwa z 
obu stron.  

Wtorek 
23.06.2020r. 

 

7:00 
 

Za ††  ojca Floriana Spyrę na pamiątkę urodzin, jego 
rodziców i teściów.  

Środa  
24.06.2020r. 

Narodzenie św. Jana 
Chrzciciela 

18:00    Za ††  Helenę Sojka w rocz. śmierci, męża Feliksa, 
zięcia Franciszka, synów: Feliksa i Jana, córkę Alfredę, 
męża Jana, wnuczkę Beatę, zmarłych z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
   Za ††  Marię i Emanuela Kajstura, Genowefę i Stefana 
Stelmach i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Czwartek 
25.06.2020r. 

7:00 
 

Za † Marię Kałuża. 
 

 Piątek 
26.06.2020r 
Św. Zygmunta 

Gorazdowskiego 

18:00   Za † ojca Henryka Kremiec na pamiątkę urodzin.    
Za †† Jadwigę i Józefa Jaworski, syna Brunona, Józefa i 
Joannę Jaworski, Zofię i Alojzego Sojka, Marię i 
Franciszka Czerwiński, Marię i Andrzeja Gruszka, syna 
Tadeusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.    

 



 
Sobota 

27.06.2020r. 
Św. Cyryla 

Aleksandryjskiego. 
 

12:00 
 

18:00 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej  w intencji 
dzieci komunijnych: Doroty, Jagody i Maji. 
   Za ††  Antoniego Gruszczyk w rocz. śmierci, brata, 
rodziców i teściów. 
   Za †† Franciszka Stęchły w rocz. śmierci, teścia 
Bertholda Kolarczyk, zmarłych z rodzin Kolarczyk i 
Stęchły oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  27.06.2020r. godz. 900  ul. Wodzisławska od nr 31 do końca. 
 
 
 

XIII Niedziela Zwykła – 28.06.2020r. 

Porządek nabożeństw 

 

 
 
 

  XIII 

Niedziela 

Zwykła 

28.06.2020r.  
 

7:30 
 

10:30 
 
 

12:00 
 
 
 

15:00 
15:30 

 

Za ††  Jana i Stefanię Rezner, ich rodziców, 
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.    
Za †† Józefa Ziebura w rocz. śmierci, żonę Wiktorię 
syna Kazimierza, Ryszarda i Elżbietę Łakota, ich 
rodziców i zmarłych z pokrewieństwa.   

Za †† Jolantę Baron na pamiątkę urodzin, Annę i 
Franciszka Niemczyk, zmarłych z rodzin Niemczyk, 
Mazur, Baron i Holewik oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

Nabożeństwo popołudniowe.  
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji 
rocznych dzieci. 
Udzielenie sakramentu chrztu św.  

Poniedziałek  
29.06.2020r. 

Św. Apostołów Piotra i 
Pawła 

18:00   Za ††  Stanisława Teszner w 23 rocz. śmierci, żonę 
Annę, rodziców, teściów, 3 braci, 3 szwagrów, siostrę 
Urszulę i szwagierkę Różę.  
  

Wtorek 
30.06.2020r. 

7:00 
 

Za † Otylię Goraus  - od rodz. Badaczewskich z synem  

Środa  
01.07.2020r. 
Św. Ottona bpa.  

18:00    Za ††  Gerarda Błatoń w rocz. śmierci, jego rodziców, 
dziadków z obu stron, szwagra Józefa, Ryszarda Klepek, 
Jana Gruszkę, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

I Czwartek 
02.07.2020r. 

17:30 
18:00 

 

Różaniec powołaniowy. 
   O nowe powołania Kapłańskie Misyjne i 
kontemplacyjne.  
Za ††  Tadeusza Galus i żonę Bronisławę. 

 
I Piątek 

03.07.2020r 
Św. Tomasza Apostoła. 

7:00 
18:00 

W intencji czcicieli NSPJ. 
Za ††  Annę Janik w 2 rocz. śmierci i na pamiątkę 
urodzin, 2 mężów: Henryka Janik i Augustyna Krosny, 
rodziców: Marię i Augustyna Brudys, braci: Teodora             
i Norberta, bratową Teresę Brudys, Teresę Waleczek, 
zmarłych z rodzin Brudys, Janik i Krosny. 

 
 



I Sobota 
04.07.2020r. 
Św. Elżbiety 
Portugalskiej 

8:00 
 

18:00 
 

W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Godzinki. 
   Za ††  Jana Langer, syna Bernarda, Martę i Augustyna 
Nogawica i zmarłych z pokrewieństwa.  

 

 
 

  XIV 

Niedziela 

Zwykła 

05.07.2020r.  
 

7:30 
 

10:30 
 
 
 

12:00 
 
15:00 
15:30 

 

Za †  Jana Łakota – od rodzin Mańka i Spyra 
zamiast kwiatów.     

Za †† Kazimierza Ziebura w 30 dzień po śmierci, 
Elżbietę Łakota na pamiątkę urodzin, męża 
Ryszarda, zmarłych z pokrewieństwa i dusze                    
w czyśćcu cierpiące.    

Za † Eugeniusza Szendera na pamiątkę urodzin – od 
córek.  
Nabożeństwo popołudniowe.  
Za ††  Ludwika Paszka w rocz. śmierci, rodziców, 

rodzeństwo, zięcia, Bernarda Mrozek, Monikę                 
i Apoloniusza Skipioł, Franciszkę Konrada i Bertę 
Gąska, syna Edmunda, wnuka Eugeniusza oraz 
zmarłych z rodzin: Paszek, Gąska i Skipioł.  

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  04.07.2020r. godz. 900  ul. Stawowa i Karolinki. 
 

XI Niedziela Zwykła– 14.06.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy 

Lud Boży - Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na 
fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem Nowego 
Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i 
wypełniać misję kapłańską wobec całego świata. 

2. Zapraszam na nabożeństwo eucharystyczne o godz. 1500. 
3. Od  poniedziałku do czwartku po Mszach św., w oktawie Bożego Ciała, 

odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i udzielę błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem.  

4. W  piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
5. W sobotę o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.   
6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa  i Zwiastuna (na 3 

tygodnie).  
7. Róże Różańcowe wpłaciły na misje 704 zł. a na Radio Maryja i Telewizję Trwam 

zostało wysłane 220 zł. Ofiary te są ze skarbonek przed przedsionkiem kościoła.                   
W miesiącu czerwcu ofiary składane na misje będą przekazane na potrzeby w 
Papui Nowej Gwinei.  

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Rolniczej i Borek, a w tym tygodniu                  
w sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. Wodzisławskiej od nr 1 do nr 30.  

9. Dziękuję za dzisiejszą kolektę.  
 

XII Niedziela Zwykła– 21.06.2020r.  
Ogłoszenia parafialne  

 
1.Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i 
zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i 
cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz 
doznajemy cierpień z powodu 



wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas 
swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem. 

1. Zapraszam na nabożeństwo powołaniowe o godz. 1500. 
2. W poniedziałek po Mszy św. odmówimy różaniec do 7 Boleści Matki 

Najświętszej.  
3. W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Po Mszy św. nabożeństwo 

przed Wotywnym Obrazem.  
4. W sobotę od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.  
5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. Za tydzień kolekta jest przeznaczona, w ostatnią 

niedzielę miesiąca, na remont stropu naszego kościoła. Za wszystkie ofiary 
serdeczne Bóg zapłać.   

6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Wodzisławskiej od nr 1 do 30,  a w 

tym tygodniu  w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Wodzisławskiej od nr 31 
do końca.        

 

 
XIII Niedziela Zwykła– 28.06.2020r.  

Ogłoszenia parafialne  
 

1. Zmartwychwstały Chrystus żyje w Kościele i żyje w ludziach. Służąc więc 
bliźnim, służymy samemu Chrystusowi, naszemu Panu. Biorąc Jego krzyż i 
wchodząc w trudne sytuacje życia, odnosimy zwycięstwo, tak jak On ze śmierci 
przeszedł do życia. Ta Ofiara Eucharystyczna, na którą gromadzimy się dzisiaj ma 
uświadomić nam znowu, że żaden dobry czyn nie straci nagrody i że blisko nas jest 
Zmartwychwstały Zbawiciel. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe o godz. 1500. 
3. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.  

4. W środę po Mszy św. nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  
5. W I czwartek: o godz. 1730 różaniec powołaniowy, 

   o godz. 1800 Msza św. o powołania. 
6. W I piątek: o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ,  

o godz. 900 odwiedziny chorych i starszych parafian (proszę o zgłoszenie w 
zakrystii).  

7. W I sobotę: o godz. 800 Msza św. w intencjach wynagradzających Niepokalanemu 
sercu Maryi, po Mszy św. Godzinki, 
o godz. 900 spotkanie III Zakonu św. Franciszka, 
 o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.  

8. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, w ostatnią niedzielę miesiąca, na remont stropu 
naszego kościoła. Za tydzień kolekta jest przeznaczona na Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne   

9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
10. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Wodzisławskiej od nr 31 do końca,                    

a w tym tygodniu  w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Stawowej i 
Karolinki.  

 
 

 
 



 Informacje Sołeckie 
14 czerwca 2020r. 

1. Wzrasta od 1 sierpnia opłata za odbiór śmieci na 25,80 zł. 
Podniesiona stawka za odbiór śmieci z 19,10 zł. na 25,80 zł. to 

nie tylko wynik głosowania radnych naszej Gminy, ale przede wszystkim 
wynik przetargu ogłoszonego przez Gminę Pszczyna, na który odpowiedziała 
tylko jedna firma - REMONDIS. 
Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów przebiega tak jak każdy inny 
przetarg, z tą różnicą, że ostatecznie Rada Miejska musi zatwierdzić wynik 
przetargu, ponieważ tak wymyślił ustawodawca. 
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma i to jej oferta ustaliła cenę - od 
mieszkańca gminy - 25,80 zł. za miesiąc. 
Radzie Miejskiej pozostało zaakceptować cenę lub pozostać od sierpnia bez 
operatora usługi śmieciowej, czyli, gdyby Rada Miejska odrzuciła wyliczoną                    
z przetargu opłatę, od sierpnia nie mamy odbieranych odpadów. 
Gmina, ale również operator nie mają wpływu na wzrost różnych składników 
ceny, które zawarte są w usłudze, a które zmieniły się w ciągu ostatnich                         
12 miesięcy: 
- wzrost ceny prądu dla firm 
- wzrost minimalnej płacy 
- wzrost opłaty marszałkowskiej 
- wymóg segregacji bioodpadów – od tego roku /dostarczenie pojemnika/ 
- spadek cen za odzyskane materiały z recyklingu 
Sprawdziłem ceny na odbiór odpadów w gminach miejsko-wiejskich w których 

operatorem jest firma REMONDIS oraz różnice w systemie odbioru. 

Należy zaznaczyć, że duży wpływ na ostateczną cenę ma również powierzchnia 

gminy, ponieważ ta wielkość podnosi koszty transportu śmieci. 

Gmina Pszczyna: - powierzchnia 172 km2, - opłata 25,80 zł. - umowa od 
sierpnia 2020r. -  poprzednio 19,10 zł., - odbiór odpadów segregowanych 1 x 
na                                       2 tygodnie, - popiół 16 do 18 razy w roku, - ulga za 
kompostowanie 3 zł. 
Gmina Tarnowskie Góry: - powierzchnia 84 km2, - opłata 21,00 zł. od 
mieszkańca - umowa od lipca 2019r. - nowej jeszcze nie ma, - odbiór odpadów 
segregowanych 1 x na 4 tygodnie, - popiół nie jest odbierany, - brak ulgi za 
kompostowanie 

Gmina Mikołów: - powierzchnia 79 km2, - opłata 23,00 zł. od mieszkańca - 
umowa od marca 2020r. - poprzednio 18,00 zł., - odbiór odpadów 
segregowanych 1 x na 4 tygodnie, - popiół - 10 do 12 razy w roku, - ulga za 
kompostowanie 4 zł. 
Gmina Łaziska Górne – posiada własną firmę śmieciową: 
- powierzchnia 20 km2, - opłata 23,00 zł od mieszkańca – stawka od stycznia 
2020r. – poprzednio 16,00 zł., - odbiór odpadów segregowanych 1 x na                             
4 tygodnie, - popiół nie jest odbierany, - brak ulgi za kompostowanie 
2.Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego. Wyborcy, którzy 
chcą głosować korespondencyjnie, powinni zgłosić taki zamiar do 16 czerwca. 
Można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim                           
w Pszczynie. 



Proszę dzwonić do Wydziału Spraw Obywatelskich tel. 32 449 39 42 lub 
32 449 39 72. 
3.Nabór do III etapu PONE /dofinansowanie do wymiany piecy i 
dociepleń/. Zmienia się zasada naboru wniosków. O kolejności realizacji 
decydują punkty,                a później termin złożenia. Złożenie formularza 
będzie możliwe od 15.06.2020 od godziny 10.00 do 6.07.2020 roku do 
godziny 23.59.  
Regulamin i wniosek dostępne na stronie:  www.niskaemisja.pl 

 
Rodzinie zmarłego śp.  Kazimierza Ziebury                               

                                             składamy serdeczne wyrazy współczucia.                                                                                    
                                                                                      Rada Sołecka oraz Sołtys 

                                                               Ireneusz  Gruszka 

 

ŻYWY RÓŻANIEC – TRZECI ROK NOWENNY 

Podczas tegorocznej VIII Duchowej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną 
Górę w dn. 5-6 czerwca br., rozpoczęliśmy TRZECI ROK WIELKIEJ NOWENNY 
RÓŻAŃCOWEJ związanej z jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez 
sługę Bożą Paulinę Jaricot.  

Temat, który będziemy w tym roku rozważać to: „ŻYWY RÓŻANIEC 
ZNAKIEM JEDNOŚCI Z OJCEM ŚWIĘTYM I KOŚCIOŁEM”.  Wyrazem tej 
jedności niech będzie nasza codzienna modlitwa różańcowa we wspólnocie Żywego 
Różańca                   w intencjach Apostolstwa Modlitwy, wyznaczanych przez Ojca 
Świętego na dany miesiąc.  

Ojciec Święty, jako namiestnik Chrystusa na ziemi, podejmuje refleksję nad 
aktualnymi wydarzeniami w świecie i w Kościele. Stara się ze swoich rozmów                               
i pielgrzymek wybrać potrzeby, które są szczególnie ważne w danym czasie. Modlitwa                 
w tych intencjach jest wyrazem naszej troski o cały Kościół, o potrzeby naszych braci                   
i sióstr na całym świecie.  

zelatorzy Róż Różańcowych  

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLIWY – CZERWIEC 2020r.: 

„ZA CIERPIĄCYCH, ABY POZWALAJĄC SIĘ DOTKNĄĆ SERCU JEZUSA, 

ODNALEŹLI DROGI ŻYCIA” 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i 
dalszym, sąsiadom, znajomym,  poczcie sztandarowej, delegacjom,   

braciom Ewangelikom oraz wszystkim, którzy wzięli udział  w  
pogrzebie naszego  kochanego męża, ojca i dziadka  

Ś.P.  KAZIMIERZA  ZIEBURA 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

                                                             składa żona z rodziną. 
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