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I czyt.: Mdr 2, 12.17-20 Psalm: 54, 3-6.8

II czyt.: Jk 3, 16-4, 3 Ewangelia: Mk 9, 30-37

25. NIEDZIELA ZWYKŁA

Krystyna i Tadeusz Wróblowie na przy-
jęciu z okazji ich Srebrnego Jubileuszu 

- 1996 rok (fot. arch. rodz.)

Ślub Krystyny i Tadeusza Wróblów  
– 7.08.1971 r. (fot. arch. rodz.)

Państwu Krystynie i Tadeuszowi Wróblom – naszym drogim Parafianom – 

z okazji pięknego Jubileuszu, jakim są Złote Gody, życzymy błogosławieństwa 

Boga i dalszych długich lat życia w miłości i zdrowiu. Niechaj przed laty podjęta 

decyzja o wspólnym życiu owocuje dziś, jutro i po wsze czasy. Niechaj daje Wam 

radość i spełnienie. Niech ten Jubileusz przypomina piękną chwilę, gdy połączyła 

Was przysięga miłości i wierności 

na dobre i złe. Niech Bóg Was 

dalej prowadzi i umacnia mocą 

sakramentu małżeństwa. Niech 

udziela wszelkich potrzebnych 

łask całej Waszej najbliższej Ro-

dzinie. Szczęść Boże!

Z darem modlitwy
Wasi Duszpasterze 
i Współparafianie
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1.        „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. To już druga zapowiedź męki 
w Ewangelii św. Marka. Zatrzymajmy się na moment przy czasowniku „bę-

dzie wydany”. Greckie słowo „paradidomi” występuje wielokrotnie w Nowym Testa-
mencie, bardzo często w kontekście męki Jezusa. Oznacza „oddać, przekazać, po-
dać, wtrącić do więzienia, oddać pod sąd, oddać w ofierze, przekazać w tradycji”. 
Bóg wydał się w nasze ręce. Został nam przekazany, ofiarowany. Dzięki wcieleniu 
można Go było zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, przytulić, ale także opluć, zranić, ubi-
czować, ukrzyżować i pogrzebać. Ileż razy pojawia się w Ewangelii stwierdzenie, że 
tłumy chciały Go dotknąć! Ludzie wyciągali ręce po Jezusa szukając uzdrowienia. 
Ale też ci sami ludzie wyciągnęli po Niego ręce, by go zabić. W obu przypadkach 
Jezus im się dał.  Bóg został wydany także w moje ręce. Mogę zrobić z Nim, co 
chcę. Mogę szukać uzdrowienia lub ukrzyżować. Dramat zbawienia trwa. W Eucha-
rystii On wciąż się nam wydaje. 

2. „Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać”. Czy my jeste-
śmy lepsi, mądrzejsi od pierwszych uczniów? Czy rozumiemy, po co jest 

krzyż? Czy rozumiemy, czym jest zmartwychwstanie? Napisano tomy teologicznych 
traktatów. Warto je czytać, jasne. Ale wiary nie da się nauczyć z książek. Nawet 
najmądrzejszych. A zwłaszcza krzyża i zmartwychwstania nie da się tak po prostu 
zrozumieć. Nikt nie chce umierać, cierpieć. Boimy się krzyża. Zmartwychwstanie 
jest tak poza horyzontem naszego doświadczenia, że wydaje się nadzieją zbyt 
odległą. Boimy się więc pytać o pewne rzeczy Chrystusa, bo mogą okazać się zbyt 
wymagające. W drodze przez naszą codzienną Galileę, słuchamy Jezusa, ale nie 
rozumiemy zbyt wiele. Boimy się pytać. Nie chcemy za dużo myśleć o tym, co może 
mieć gigantyczne konsekwencje dla życia. 

3. „O czym to rozprawialiście w drodze?” – pyta Jezus uczniów. Uczniowie bali 
się pytać Jezusa o krzyż i zmartwychwstanie, ale wydawałoby się naturalne, 

że będą choć próbowali rozmawiać o tym między sobą, wspólnie zastanawiać się 
nad sensem trudnych słów Mistrza. Tymczasem oni „posprzeczali się między sobą 
o to, kto z nich jest największy”. Powiedzmy szczerze, obraz uczniów, jaki  się tu 
wyłania, jest dość ponury. Dla nas, paradoksalnie, jest w tym coś pocieszającego. 
Jezus miał kłopot z uczniami. I ma go nadal z nami. „O czym rozmawiacie?” – pyta 
i nas. Co nas zajmuje? Co podnosi temperaturę naszych rozmów, dyskusji? O co 
się spieramy? Jakże dalekie to wszystko od krzyża i zmartwychwstania. 

4. „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  
i sługą wszystkich”. To jest nadal ta sama lekcja. Tak, Jezus mówi wciąż 

o krzyżu i o zmartwychwstaniu. On sam stał się ostatnim ze wszystkich – godząc 
się na  krzyż. I sługą wszystkich – wydając się w ręce ludzi aż po krzyż. Ale stał 
się także „pierwszym” – zmartwychwstając. Dobrze jest chcieć być pierwszym. To 
słuszna ambicja. Trzeba tylko wiedzieć, jak to osiągnąć. Mądrość krzyża jest drogą 
do wielkości. Prawdziwej. Na wieki. 

Ks. Tomasz Jaklewicz

Słabi uczniowie JezuSa
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Nasza historia dowodzi, że byliśmy 
sobie przezNaczeNi

Państwo Wróblowie jako uczestnicy Uniwersjady III Wieku  
– 2018 r.  (fot. arch. rodz.).

KRYSTYNA KAJDAN: – W czasie uroczystej 
Mszy św. 12 września br. dziękowali Pań-
stwo Bogu za 50 lat wspólnego życia. W ja-
kich okolicznościach Państwo się poznali?

KRYSTYNA WRÓBEL: – Wszystko zaczęło 
się w 1966 roku. Zdawaliśmy wtedy egzami-
ny wstępne na Wydział Inżynierii Sanitarnej 
Politechniki Śląskiej. Ja dostałam się na te 
studia, a Tadeusz nie. Nie zaliczyłam jednak  
I roku i wylądowałam na urlopie dziekańskim. 
Po urlopie podjęłam pracę zawodową i konty-
nuowałam studia w systemie wieczorowym. 

TADEUSZ WRÓBEL: – W czasie egzaminów 
„oblałem” język rosyjski, źle przetłumaczy-
łem tekst o sportowcu, który końcowy etap 
biegu doszedł, a ja przetłumaczyłem, że do-
biegł. Kto nie dostał się wtedy na studia, od 
razu był powoływany do wojska. Tak było  
i w moim przypadku. Po odbyciu 2-letniej 
służby wojskowej postanowiłem studiować 
na Politechnice Śląskiej wieczorowo. I podją-
łem pracę zawodową w Katowicach.

KRYSTYNA I TADEUSZ: – Spotkaliśmy się 
w październiku 1968 roku na tych samych 
studiach wieczorowych. W czasie ćwiczeń  
z języka rosyjskiego czytaliśmy z podziałem 
na role czytankę w tym języku. Od razu zwró-
ciliśmy na siebie uwagę i nie tylko wspólnie 
studiowaliśmy, ale razem spędzaliśmy wolny 
czas. Był to piękny okres poznawania się.

A kiedy i gdzie zawarli Państwo sakramen-
talny związek małżeński?

Nasz ślub odbył się w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu, w pa-
rafii Krysi. Było to 7 sierpnia 1971 roku, czyli 
50 lat temu. Przez pierwsze miesiące po ślu-
bie zamieszkaliśmy u jej rodziców. Wkrótce 
przyszedł na świat nasz pierwszy syn Rafał.

Gdzie Państwo otrzymali swoje pierwsze 
mieszkanie?

Otrzymaliśmy je na Tysiącleciu w Kato-
wicach; tam oddawano wówczas najwięcej 
mieszkań. Cieszyliśmy się z uroków pobliskie-
go Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczyn-
ku, bo mieliśmy gdzie z dzieckiem wychodzić 
na spacery. Mieszkaliśmy tam w sumie 8 lat.

A jak to się stało, że ostatecznie osiedli 
Państwo w naszej brynowskiej parafii?

Spółdzielnia Mieszkaniowa budowała 
szeregowe domy przy ulicy Kłodnickiej dla 
pracowników hutnictwa, dostaliśmy przy-
dział na dom i w 1980 r. zamieszkaliśmy  
w Brynowie, gdzie proboszczem tutejszej pa-
rafii był cieszący się wielkim autorytetem ks. 
kanonik Adolf Kocurek. W 1983 roku urodził 
nam się drugi syn Tomek. Pomału angażo-
waliśmy się w życie parafii, którą byliśmy 
zachwyceni; dzięki Małgosi Lubinie wstąpi-
łam do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 
należeliśmy do Oazy Rodzin i Parafialnego 

(rozmowa ze Złotymi Jubilatami – Krystyną i Tadeuszem Wróblami)
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Zespołu Charytatywnego; uczestniczyliśmy 
także w katechezach dla dorosłych. Gdy  
w 1989 roku ksiądz kanonik Kocurek prze-
szedł na emeryturę, naszą parafię powierzo-
no ks. Janowi Drobowi. Pamiętamy, że z jego 
inicjatywy w 1990 roku po raz pierwszy była 
zorganizowana procesja Bożego Ciała na Pta-
sim Osiedlu. Z radością przygotowywaliśmy 
i stroiliśmy ołtarze. W niecodzienny sposób 
poznaliśmy kolejnego proboszcza na Bryno-
wie. Rafał zdawał wówczas maturę w L.O. im. 
A. Mickiewicza. Byliśmy wydelegowani, aby 
na zakończenie roku szkolnego złożyć po-
dziękowania dyrekcji liceum, nauczycielom 

i katechecie ks. Eugeniuszowi Krasoniowi  
z parafii Przemienienia Pańskiego. We wrze-
śniu odkryliśmy, że ten właśnie ksiądz został 
naszym proboszczem.

O ile dobrze pamiętam, byliście Państwo – 
jako parafianie - wielką podporą dla księdza 
proboszcza Eugeniusza, a po jego odejściu 
księdza proboszcza Jarosława Paszkota…

Tak, byliśmy wtedy dużo młodsi i pełni sił. 
Pomagaliśmy proboszczom przy remontach 
i przebudowach, wykorzystując naszą wie-
dzę i doświadczenie inżynierskie; należymy 
od tamtych czasów do Duszpasterskiej Rady 
Parafialnej. Angażowaliśmy się też w dzia-
łalność Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, pomagaliśmy w 1991 roku za-
kładać pierwszą w Katowicach Podstawową 
Szkołę Katolicką przy ul. Markiefki w Bogu-
cicach. Ukończył ją nasz Tomek, który przez 
całe lata był u nas ministrantem. Natomiast 
Rafał grał na organach w naszym kościele. 
Staramy się pomagać, gdy tylko jest jakaś 
potrzeba. Lat nam przybyło i zdrowie nie 
dopisuje, ale co tydzień w piątek odbieramy  
z drukarni na Zadolu gazetki parafialne, by  
w sobotę rano były już dostępne.

Jakie cechy charakteru pomogły Państwu 
przeżyć ze sobą te 50 lat?
TADEUSZ: – Jestem ciągle krytykowany 
przez żonę, mamy bowiem zupełnie przeciw-

stawne charaktery. Myślę, 
że najlepiej mnie określił ks. 
Henryk Olszar mówiąc: - To 
„złoty” człowiek! A ksiądz 
Eugeniusz Krasoń dodał, 
że mam spokojny, maryjny 
sposób bycia. Zawsze żonie 
ustępowałem, gdy próbo-
wała mnie do czegoś prze-
konać. I tak zawsze miała 
rację! 

KRYSTYNA: – Ks. kano-
nik Kocurek nazwał mnie 
kiedyś „heterą”, ale w do-
brym tego słowa znaczeniu. 

Krystyna i Tadeusz Wróblowie u św. Franciszka w Asyżu  
– lipiec 1996 r. (fot. arch. rodz.).

Państwo Wróblowie w gronie członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
– założycieli Szkoły Katolickiej w Katowicach (fot.  arch. rodz.).
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Od najmłodszych lat byłam harcerką i lubię 
udzielać się społecznie dla dobra wspólnego. 
Wobec najbliższych byłam zawsze stanowcza 
i bardzo wymagająca; mówili o mnie, że i tak 
mam dobre serce. Moje metody sprawdziły 
się. Synowie ukończyli studia prawnicze, 
pracują, założyli własne rodziny i zgodnie 
żyją. Skorzystałam z możliwości wcześniej-
szego przejścia na emeryturę, miałam więc 
więcej czasu dla rodziny.

Jakiej rady udzielilibyście Państwo parom 
małżeńskim rozpoczynającym wspólne ży-
cie?
KRYSTYNA I TADEUSZ: – Warto na pewno 
zadbać o swój rozwój duchowy i życie sa-
kramentalne. Nam bardzo pomógł fakt, że 
odbyliśmy wspólnie rekolekcje małżeńskie 
typu Mariage Encounter prowadzone przez 
Teresę i Eugeniusza Malickich oraz ks. Stani-
sława Puchałę w Domu Rekolekcyjnym Księ-
ży Jezuitów w Czechowicach. Tam mogliśmy 
popatrzeć na swoje życie w zupełnie innym 
świetle niż dotychczas, pogłębić swoją miłość 
i odnowić związek. Chętnie jeździliśmy na 
pielgrzymki do wielu miejsc świętych w kraju 
i za granicą, z Ziemią Świętą na czele. To po-
magało nam ładować duchowe akumulatory 
i łatwiej pokonywać różne życiowe trudności. 
Ważne są też wspólne zainteresowania i pa-
sje. Od 20 lat jesteśmy słuchaczami Uniwer-
sytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim, 
aktywnie uczestniczymy w proponowanych 
wykładach, zajęciach, koncertach i zawodach 

sportowych. Mamy różne dyplomy uczest-
nictwa, a nawet brązowe medale zdobyte na 
Olimpiadzie UTW dla seniorów w strzelectwie 
i w pchnięciu kulą. Za aktywność w UTW Kry-
styna została laureatką X jubileuszowej edycji 
konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ w 2018 
roku.

Na koniec proszę się pochwalić aktualnym 
stanem rodzinnym…

Starszy syn Rafał ożenił się z Urszulą, bry-
nowską parafianką, mają troje dzieci: Emilkę, 
Jasia i Zosię. Mieszkają w Ochojcu, mają tam 
własny dom. Młodszy syn Tomek ożenił się 
z Justyną - góralką z Zakopanego, też mają 
troje dzieci: Kubę, Hanię i Grzesia. Mieszkają 
w nowo wybudowanym domu w Krakowie 
- Skotnikach. Wnuki są największą radością 
naszego życia. Co roku na zakończenie sta-
rego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
oraz akademickiego zamawiamy mszę świętą 
w ich intencji, dziękując Bogu za opiekę, dary 
Ducha Świętego, prosząc o dobre i bezpiecz-
ne wakacje.

Na koniec naszej rozmowy pragnę Państwu 
podziękować za zaangażowanie się w życie 
naszej parafii – życząc Bożego błogosławień-
stwa oraz zdrowia na dalsze wspólne lata.

My też dziękujemy za możliwość podziele-
nia się naszym życiem.

Tomek i Justyna Wróblowie z dziećmi - Kubą, Hanią i Grzesiem. 
Boże Narodzenie 2020 r. (fot. arch. rodz.).

Rafał i Urszula Wróblowie z dziećmi – Emilką, Jasiem i Zosią. 
Boże Narodzenie 2020 r. (fot. arch. rodz.).
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Og³oszenia duszpasterskie
25.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPrOWadzenie dO liTurGii:

(19 września 2021 r.)

3. Dziś ostatnia szansa, by zapisać 
się na rekolekcje pod hasłem 
„Starość-Radość” w Ośrodku 
Rekolekcyjnym w Brennej. Do-
jazd i powrót autobusem. Ter-
min: 11-14 października. Zapisy 
do niedzieli – 19 września. 

 Cena 300 zł. Przy zapisie prosi-
my o wpłatę zaliczki w wysokości 
100 zł. 

 Wyjazd autobusem sprzed ko-
ścioła 11 października o godz. 
15.00. Powrót 14 października 
ok. godz. 14.00. 

4. W przyszłą niedzielę swoje imie-
niny obchodzi abp senior Da-
mian Zimoń. Pamiętajmy o nim 
w naszych modlitwach. 

5. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Sikorek.

6. W Gościu Niedzielnym przeczyta-
my m.in. o znaczeniu objawień 
maryjnych w La Salette. 

7. Na nowy tydzień życzymy  Boże-
go błogosławieństwa. 

„Jeśli kto chce być pierw-

szym, niech będzie ostat-

nim ze wszystkich i sługą 

wszystkich”. Te słowa usłyszy-

my dziś w ewangelii. Panu Je-

zusowi nie chodzi o to, żebyśmy 

byli życiowymi nieudacznikami. 

Przeciwnie, pokazuje On nam 

drogę do wielkości. Jest nią 

służba innym, pokorna zgoda 

na trud życia, na miłość, która 

kosztuje. Prośmy dziś Pana, by 

nas kształtował na swój wzór.  

Kolekta dzisiejsza przeznaczo-

na jest na Wydział Teologiczny 

uŚ. 

1. We wtorek obchodzimy święto 
św. Mateusza. 

2. Uczniów klas ósmych, którzy 
chcą w przyszłym roku przystąpić 
do sakramentu bierzmowania, 
zapraszamy na spotkanie or-
ganizacyjne w czwartek o godz. 
18.45 w salce parafialnej.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
19 do 26 września 2021 r.

25. NIEDZIELA  ZWYKŁA 19.09 
7.30  Za + Zdzisława Markowskiego 

– o radość życia wiecznego
9.00 Za ++ Rozalię i Sabinę Wieczo-

rek oraz Anielę i Wiktorię Bąk 
– o dar nieba

10.30 Za ++ Stefanię Pohl ( 9. rocz-
nica śmierci) i Eryka Pohl (7. 
rocznica śmierci) oraz za ++  
z rodziny - o dar życia wiecz-
nego

12.00 1 int. W intencji Jadwigi Widery 
z okazji 80. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

 2 int. W intencji dziecka przyj-
mującego chrzest św. Hanny 
Marii Wawrzyniak, jej rodziców 
i chrzestnych oraz w intencji 
Helenki Wawrzyniak z okazji  
2. rocznicy urodzin

18.00 Za ++ Marię, Wacława, Włodzi-
mierza Bilskich oraz za ++  
Elżbietę, Stanisława i Kazimie-
rza Ostafin – o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK 20.09 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
ANDRZEJA KIM TAEGON, prezbitera, 
PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
8.00  Za ++ rodziców Wiktorię i Mi-

chała Przysieckich, za ++ sio-
strę Helenę i szwagra Mariana 
oraz za + siostrę Irenę (30. 
dzień po śmierci) – o radość 
życia wiecznego

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

WTOREK  21.09 
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
8.00 W intencji Ewy Miemczyk z oka-

zji 65. rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie, także dla 
całej rodziny

18.00 Za ++ rodziców Rozalię i Józefa 
Hanus oraz za + brata Wernera 
Hanus – o radość życia wiecz-
nego

W tygodniu od 19 do 25 września 2021 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy SiKOreK. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem 
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich 
umocnieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  22.09 
8.00 Za ++ rodziców Rozalię i Józefa 

Hanus oraz za + brata Wernera 
Hanus – o dar życia wieczne-
go

18.00 Za ++ rodziców Adama i Henry-
kę Korzonek – o dar życia wiecz-
nego

CZWARTEK  23.09 
WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, 
prezbitera
8.00 Za + Stanisława Hudzika (2. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

18.00   Za + Ryszarda Przybyło (4. 
rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców z obu stron – o radość 
życia wiecznego

PIĄTEK  24.09 
8.00 Za + Aleksandrę Gniełczyk (3. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za ++ Emilię i Zygmunta oraz 
za + Jerzego – o dar życia wiecz-
nego 

SOBOTA  25.09 
8.00 W intencji córki Magdaleny i jej 

rodziny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

18.00 Za + Jolantę Wiechowską (2. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

26. NIEDZIELA ZWYKŁA  26.09 
7.30  Za + Karola Raszkę (1. rocznica 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

9.00 Za + Ryszarda Kmieciak (7. 
rocznica śmierci) oraz za ++  
z rodzin z obu stron – o dar 
nieba

10.30 1 int. Za ++ Eryka i Annę To-
meckich - o radość życia wiecz-
nego

 2 int. Za + Jana Raka (30. 
dzień po śmierci) – o radość 
życia wiecznego (od sąsia-
dów)

12.00 Za + Katarzynę Perkowską-Kru-
czak – o dar życia wiecznego 
(od sąsiadów)

18.00 W intencji Rity Homan – o łaskę 
powrotu do sił i zdrowia

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego parafii: ING BANK ŚLĄSKI – 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

KanCelaria ParaFialna czynna: 
• w poniedziałek, wtorek i czwartek od 18.40 do 20.00;

• w środę i piątek od 8.40 do 10.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę 

dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660. 
Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.


