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I czyt.: 1 Krl 17, 10-16  Psalm: 146, 6c-10 

II czyt.: Hbr 9, 24-28 Ewangelia: Mk 12, 38-44

Kochani Parafianie!
Myślę coraz intensywniej o nadchodzącej beatyfikacji ks. Jana Machy. Przy-

pomnę, że odbędzie się ona w sobotę, 20 listopada w katowickiej katedrze. Nie 
będzie biletów wstępu. Każdy może przyjść i wziąć udział. 

Cytowałem ostatnio na kazaniu fragment pożegnalnego listu ks. Jana z kato-
wickiego więzienia. Warto wrócić do tych słów. Przebija z nich niezwykła odwaga, 
wiara i dojrzałość młodego kapłana. Ludzie żyją dziś w tak ogromnym lęku przed 
śmiercią; w popkulturze śmierć została zbanalizowana, sprowadzona do widowi-
ska. Słowa ks. Jana ukazują człowieka, który w obliczu śmierci zachowuje się 
niezwykle godnie. Ta siła musi być od Boga.

Wasz Proboszcz 

Kochani Rodzice! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! To jest mój 
ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie 
czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi! Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi 
wszystko! Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam 
nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie 
było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze, u Wszech-
mogącego. (…) Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy 
zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie „Ojcze 
nasz”. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój 
osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las 
lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita,  bez jednego człowieka 
świat się nie zawali. (…) Pozdrówcie ode mnie ks. proboszcza i wszystkich  
w Rudzie. Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jeszcze jakie trzy godziny,  
a więc do widzenia! Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za Waszego Hanika. 

Ostatni list 
Hanika
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Tracić, czyli zyskiwać

1.Uczeni w Piśmie zajmowali się wyjaśnianiem starotestamentowego Prawa. 
Byli ówczesną grupą żydowskich prawników. Lubili obnosić się ze swoją po-

bożnością. Ich szaty miały podkreślać ich wyjątkową pozycję w społeczeństwie. 
Ich zadaniem między innymi była opieka nad wdowami. Mieli czuwać nad ich ma-
jątkiem, często czerpali z tego duże zyski, nie zawsze uczciwe. Jezus demaskuje 
to obłudne postępowanie w surowych ostrych słowach. „Strzeżcie się uczonych 
w Piśmie”. Jak to ostrzeżenie odnieść dziś do naszego życia? Po pierwsze takim 
narcystycznym typem może się stać każdy z nas. Tego trzeba się bać. I dlatego 
trzeba pokornie pytać siebie, czy moja społeczna rola (duchownego, nauczycie-
la, prawnika, lekarza itd.) związana z przynależnością do jakiejś cenionej grupy 
zawodowej czy społecznej, nie staje się przykrywką dla egoizmu, narcyzmu czy 
zakłamania? Owo „strzeżcie się” może oznaczać także i to, że należy unikać osób  
w typie „uczonych w Piśmie”. Omijać ich z daleka. Czasem to niemożliwe, ale 
wtedy trzeba przynajmniej starać się zachować dystans, unikać loży pochlebców, 
których nigdy nie brakuje wokół osób posiadających władzę, a mających skłonno-
ści narcystyczne. 

2. „Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Słowa o surowym wyroku wydają się 
kontrastować z prawdą o Bogu pełnym miłosierdzia. Ale miłość i prawda 

muszą iść w parze. Nie wolno cenzurować Ewangelii przemilczając to, co się wy-
daje niewygodne. Istnieje sprawiedliwość, którą każdemu z nas wymierzy kiedyś 
Bóg. Krzywda wyrządzona ubogiemu nie zostanie zapomniana. „Bóg jest sędzią 
sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”. Ta prawda wiary jest 
niezmienna. „Bóg jest sprawiedliwością i zapewnia sprawiedliwość. To jest nam 
pociechą i nadzieją. (…) Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie 
przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy” – pisze Be-
nedykt XVI. I podkreśla, że prawda o sądzie ostatecznym należy do przesłania 
chrześcijańskiej nadziei. 

3. Pan Jezus przeciwstawia zapatrzonych w siebie uczonych w Piśmie z czynem 
ubogiej wdowy. Uczeni chcieli przez swoje czyny zyskiwać ludzkie uznanie  

i majątek. Wdowa jest gotowa tracić ze względu na Boga. „Ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała”. To gest ofiarności, w którym nie ma żadnego wyra-
chowania. Jest czysta miłość. Masz tylko tyle, ile dajesz. Taka jest paradoksalna 
logika Ewangelii. Taką właśnie miłością kocha nas Bóg. Aby nas zbawić dał nam 
wszystko, co ma. Dał nam swojego Syna umiłowanego. Stracił Go dla nas. Na 
krzyżu. Najważniejszych wartości nie da się przeliczyć na pieniądze. Jeden grosz 
pozostaje tylko jednym groszem z punktu widzenia ekonomii. Ale Jezus w tym jed-
nym groszu ubogiej wdowy widzi o wiele więcej. Uczy nas w ten sposób, że rachu-
nek ekonomiczny w życiu wiary się nie sprawdza. O prawdziwej wartości jakiegoś 
czynu lub daru świadczy miłość, którą on wyraża. Miłość jest tą samą miarą, wedle 
której zostaniemy osądzeni. I uczeni w Piśmie i ubogie wdowy. Kim ja jestem? Do 
kogo mi bliżej?

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Miło mi ponownie 
zaprosić Państwa do rozmowy, tym ra-
zem z okazji szmaragdowego jubileuszu 
tj. 55. rocznicy zawarcia związku małżeń-
skiego. 

ZOFIA I BRONISŁAW SADOWSCY: – Tak, 
dzisiaj w czasie Mszy świętej będziemy 
Bogu dziękować za każdy dzień naszego 
wspólnego życia i prosić pokornie o dalszą 
opiekę nad naszą rodziną. Dziękować Bogu 
także za syna Jacka i jego żonę Agatę, za 
córkę Agatę i jej męża Piotra, za wnucz-
kę Magdalenę, absolwentkę Uniwersytetu 
Ekonomicznego, za wnuków 18-letniego 
Jonasza i 14-letniego Mateusza – mini-
strantów w naszym kościele.

ZOFIA SADOWSKA: – Przypomnę, że po-
znaliśmy się w maju 1965 roku na przy-
stanku w Szopienicach. Z tego właśnie 
przystanku dojeżdżałam do Liceum Pielę-
gniarstwa przy ul. Wita Stwosza 17, a Bro-

nek dojeżdżał do Technikum Budowlanego 
w Bytomiu.

BRONISŁAW SADOWSKI: – Zosia od 
pierwszego spotkania wpadła mi w oko. 
Pamiętam, że zerwałem dla niej wtedy ga-
łązkę bzu. Nasze narzeczeństwo nie trwało 
długo, już w następnym roku wzięliśmy 
ślub. Było to 5 listopada w 1966 roku,  
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Szopienicach. Po kilku miesiącach 
urodził się nam syn Jacek, a po 8 latach 
córka Agata. Cieszyliśmy się dziećmi, 
ale nie było łatwo. Mieszkaliśmy u mojej 
mamy; żona jako pielęgniarka pracowała  
w systemie zmianowym, a ja po ukończe-
niu technikum podjąłem studia wieczoro-
we na Politechnice Śląskiej. Marzyliśmy  
o własnym mieszkaniu.

Od kiedy Państwo zamieszkali w Bryno-
wie?

Z.S.: – Mąż po ukończeniu studiów roz-
począł pracę w „Miastoprojekcie” i dzięki 
temu udało nam się w 1976 roku otrzymać 
własne mieszkanie w bloku przy ulicy Bry-
nowskiej - na terenie  naszej parafii. Byli-
śmy bardzo szczęśliwi, pomału dorabiali-
śmy się… Pamiętam jednak rozczarowa-
nie dzieci, gdy nie mogliśmy córce kupić 
wymarzonej lalki Barbie dostępnej tylko  
w Pewexie, a synowi dżinsów. Teraz razem 
śmiejemy się z tego…

A jaką Państwo mają receptę na tak uda-
ny związek małżeński?

Z.S.: – Ważne są oczywiście uczucia, któ-
re należy pielęgnować. Nie jesteśmy ideal-
nym małżeństwem, ale potrafimy się doga-

Przyjaciele  na Piątkę!

Małżonkowie Zofia i Bronisław Sadowscy w dniu swoich 
Złotych Godów – 5.11.2016 r. (fot. arch. rodz.)
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dywać. Ważne jest wzajemne zrozumienie 
i kompromis.

B.S.: – Najczęściej przyczyną niezgody jest 
jakaś bzdura, każdy ma coś do powiedzenia 
i chce postawić na swoim. Ważne jest, by 
rodzinne relacje budować na fundamencie 
wiary, by prosić Boga o miłosierdzie i po-
korę. Trzeba czasem ustąpić, by zakończyć 
sporną sprawę. Życie jest za krótkie, by je 
sobie komplikować. Dlatego też możemy 
cieszyć się kolejnym jubileuszem.

Panie Bronisławie, wiem, że zawsze sta-
rał się Pan pomagać swoim doświadcze-
niem zawodowym naszym proboszczom  
i parafii, a nawet śląskiemu Kościołowi. 
Jest Pan bowiem bardzo cenionym rze-
czoznawcą o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.

B.S.: – Tak, projektowałem między innymi 
kościół pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Katowicach-Brynowie, kościół pw. 
Św. Alberta Chmielowskiego w Będzinie 
oraz kościół pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Chorzowie-Maciejkowicach, ra-
zem ze śp. arch. Markiem Gierlotką. Jako 
członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
pomagałem naszym poprzednim probosz-
czom przy wszelkich remontach i przebudo-
wach, a obecnemu – ks. Tomaszowi – przy 
szkodach górniczych, zszywaniu ścian ko-

ścioła i przeglądach technicznych. Ostatnio 
pomagam też rodzicom niepełnosprawnej 
Natalki – naszej parafianki – przy dostoso-
waniu ich domu do jej potrzeb. Póki zdro-
wia i sił wystarczy będę nadal pomagał.  
W ostatnim czasie miałem sporo proble-
mów kardiologicznych, a dodatkowo w tym 
roku wiosną oboje z żoną bardzo ciężko 
zachorowaliśmy zarażeni koronawirusem. 
Jesteśmy więc bardzo wdzięczni naszym 
duszpasterzom i parafianom za modlitwę 
w naszej intencji. Dzięki Bogu, który tych 
modlitw wysłuchał, powoli wracamy do sił 
i dziękujemy za każdy dzień życia.

Z.S.: – W czasie choroby przekonaliśmy 
się, jak ważne jest wsparcie najbliższej ro-
dziny. Rodzina córki i syna, a także wnuczę-
ta, otoczyli nas bardzo troskliwą opieką.

Kończąc naszą rozmowę, życzę Państwu 
w imieniu naszej wspólnoty parafialnej, 
doczekania następnych jubileuszy w do-
brej kondycji zdrowotnej, Bożego błogo-
sławieństwa na każdy dzień oraz wiele 
miłych chwil spędzonych w rodzinnym 
gronie. Jednocześnie zapraszam do przy-
jęcia z pokorą niespodzianki, gdyż na 
łamy dzisiejszej gazetki zaprosiłam także 
Państwa dzieci i wnuczęta.

ZOFIA I BRONISŁAW SADOWSCY: – Dzię-
kujemy!

Państwo Sadowscy 
w Klagenfurcie 
– Austria 2016 rok 
(fot. arch. rodz.)



5

O jubilatach POwiedzieli…
Agata Kachel – córka: – Przed własnym ślubem zapytałam moją mamę skąd wiedziała, że 

tata to ten jedyny. Odpowiedziała, że odkąd go poznała nikt inny nie był jej już potrzebny. 
On był każdym i wszystkim. Choć może wydawać się to nieco patetyczne, podziwiam 
moich rodziców za to, że potrafią codziennie wcielać te słowa w życie, w cudownie zwy-
czajny sposób. „Razem” i „Rodzina” to słowa klucze - oprócz „Miłości” - oczywiście! 
Codziennie dziękuję Bogu, że postanowił urodzić mnie u Zosi i Bronka.

Jacek Sadowski – syn: – Gdybym miał jednym słowem określić moich rodziców, to 
powiedziałbym: Przyjaciele! Zrozumiałem to już w dorosłym życiu, gdy odkryłem, że 
zwłaszcza z tatą mogę porozmawiać o wszystkim, jak mężczyzna z mężczyzną. Nie tyl-
ko o sprawach zawodowych, ale o wszystkim! Może tatę trochę zawiodłem, bo marzył  
o rodzinnej, wspólnie ze mną, firmie budowlanej, ale jednocześnie zaraził mnie kompu-
terami i zostałem informatykiem. To niesamowite, ale to właśnie tato był prekursorem 
komputerów w naszej rodzinie. Jest inżynierem i ułatwiały mu pracę przy wszelkich 
obliczeniach.

Magdalena Sadowska – wnuczka: – Podziwiam moich Dziadków za to, że wszystko 
do czego doszli, osiągnęli dzięki swojej ciężkiej pracy, przeciwstawiając się wszelkim 
trudnościom, którymi obdarzyło ich życie. Inspirujące jest również to, że pomimo tylu 
wspólnie spędzonych lat, chwil wzlotów i upadków, wciąż są swoimi najlepszymi przy-
jaciółmi i każdego dnia wspierają nie tylko siebie nawzajem, ale przede wszystkim całą 
naszą rodzinę.

Jonasz Kachel – wnuk: – W moich Dziadkach najbardziej doceniam to, że zawsze mogę 
liczyć na ich miłość i pomoc w najróżniejszych sprawach: od ciekawych rozmów, przez 
pusty żołądek, do nauki jazdy na rowerze. A rozmawia się z nimi jak z rówieśnikami, 
nie ma tematów za trudnych, zbyt nowoczesnych, czy młodzieżowych. Pusty żołądek 
też zawsze znajdzie u babci ukojenie, a dziadek jeszcze dołoży coś słodkiego. Kocham 
ich za to, że są!

Mateusz Kachel - wnuk: – Babcia i Dziadek są od zawsze. Od zawsze pogodni i pomocni. 
Zawsze we właściwym miejscu i czasie. Zawsze, gdy ich potrzebuję. Zawsze kochający!

Jubilaci ze swoją  
rodziną przy 

wigilijnym stole  
w 2019 roku

(fot. arch. rodz.)



6

Og³oszenia duszpasterskie
32 .  n iedz iela  zwykła

WProWadzenie do liturgii:

(7 listopada 2021 r.)

4. W czwartek Święto Niepodległości.  

W naszej parafii Mszę świętą za 

Polskę odprawimy 11 listopada  

o godzinie 18.00. 

5. W przyszłą niedzielę obchodzić bę-

dziemy Światowy Dzień Ubogich oraz  

Dzień Solidarności z Kościołem Prze-

śladowanym. Przed kościołem odbę-

dzie się zbiórka na Fundację Papie-

ską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  

6. Zmieniamy godziny urzędowania kan-

celarii parafialnej. O tego tygodnia 

będzie ona czynna w poniedziałek  

i wtorek od 17.00 do 18.00,  

w środę i piątek od 8.40 do 10.00,  

a w czwartek od 18.40 do 20.00.

7. W tym tygodniu modlimy się za miesz-

kańców ul. Św. Teresy. 

8. Na nowy tydzień życzymy wszystkim 

Bożego błogosławieństwa. 

Pan Jezus wskazuje dziś w Ewan-
gelii na przykład ubogiej wdowy, 

która złożyła w ofierze w świątyni 
wszystko, co miała. Uboga wdowa 
jest obrazem samego Jezusa, który 
oddał na krzyżu wszystko, co miał. 
Oddał życie za nas. Prośmy dziś  
o ducha ofiarności oraz o poboż-
ność wolną od obłudy. 

Kolekta na remont krypty kate-
dry. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

1. Zapraszamy dziś na ostatnie na-

bożeństwo za zmarłych zalecanych  

o 17.30. 

2. We wtorek odbędzie się kolejna ka-

techeza dorosłych poświęcona tym 

razem tematowi uczuć i ich ocenie 

moralnej. Zapraszamy na 18.30 do 

kościoła. 

3. W wtorek obchodzimy święto Rocznicy 

Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

W tygodniu od 7 do 13 listopada 2021 roku modlimy 
się za mieszkańców ulicy ŚW. TERESY. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem 
osłabionych i przeżywających jakiekolwiek trudności 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…
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Porz¹dek nabo¿eñstw
7 do 14 listopada 2021 r.

32. NIEDZIELA ZWYKŁA  07.11 
7.30  Za + Urszulę (1. rocznica śmier-

ci) – o radość życia wieczne-

go

9.00 Za ++ członków Legionu Maryi 

– o dar życia wiecznego

10.30 Za + Marię Marcinkiewicz –  

o radość życia wiecznego (od 

męża, synów i rodziny)

12.00 1 int. W intencji Krystyny Urbań-

skiej z okazji 85. rocznicy uro-

dzin, z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i prośbą  

o Boże błogosławieństwo  

i zdrowie na dalsze lata życia

` 2 int. Dziękczynna w intencji 

Zofii i Bronisława Sadowskich 

z okazji 55. rocznicy ślubu,  

z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie, także 

dla całej rodziny

17.30 Nabożeństwo za zmarłych

18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Mi-

kołaja Czakańskich, za + sio-

strę Weronikę oraz ++ z rodzi-

ny – o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  08.11 
8.00 Za ++ rodziców Feliksa i Ger-

trudę Lubina oraz brata Leonar-

da – o radość życia wiecznego

18.00 Za + Stanisława Matuszek 

(100. rocznica urodzin) – o dar 

życia wiecznego

WTOREK  09.11 
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA  
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
8.00  Za + Juliannę Zbiciak (1. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 

wiecznego

18.00 Za + Janinę Palkowską (5. 

rocznica śmierci) – o dar życia 

wiecznego

ŚRODA  10.11 
WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, 
papieża i doktora Kościoła
8.00 Za + Tadeusza Kijonkę (roczni-

ca urodzin) oraz  za ++ z naj-

bliższej rodziny – o radość życia 

wiecznego

18.00 Za ++ z rodziny Fedelińskich, 

Moroń, Mykała i Ulczyńskich 

– o radość życia wiecznego

CZWARTEK 11.11 – WSPOMNIENIE ŚW. 
MARCINA Z TOURS, biskupa
8.00 Za ++ Marię Kotyrba oraz ++  

z rodziny – o dar życia wiecznego



18.00 W intencji Ojczyzny

PIĄTEK  12.11 
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, 
biskupa i męczennika
8.00 Za ++ rodziców Joannę i Pawła 

Bula, za ++ rodzeństwo, za ++ 

z rodzin Bula i Leś oraz za + 

Adolfa (20. rocznica śmierci) 

– o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ męża Alfreda Jasny, ro-

dziców Annę i Eryka Tomec-

kich, siostrę Annę i szwagra 

Emanuela – o dar życia wiecz-

nego

SOBOTA  13.11 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, 
JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, 
pierwszych męczenników Polski
8.00 Za ++ Hildegardę Kotulską, 

Stefana Kozę oraz Ernesta Ko-

tulskiego – o dar nieba

18.00 Za ++ Michalinę, Antoninę, 

Marcina, Kazimierza, Grzego-

rza Bebłot oraz Danutę Chuda-

szek – o radość życia wieczne-

go

33. NIEDZIELA ZWYKŁA  14.11 
7.30  Za ++Tadeusza Bójko i Alicję 

Balicką – o dar życia wieczne-

go

9.00 Za ++ Krystynę i Jerzego Duda 

– o radość życia wiecznego (od 

sąsiadów)

10.30 Za + Ludwika Leśniaka (rocz-

nica śmierci) – o dar życia 

wiecznego

12.00 Za + Teresę Kościołek (roczni-

ca urodzin) – o radość życia 

wiecznego

18.00 Za + Stanisława Wieczorka, za 

++ rodziców, za + Martę Małek 

i Franciszka Małek – o dar 

nieba

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 i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

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.


