
27 MARCA 2022 CENA 1 ZŁ

Nr 12 (1274) 
rok XXIX

 
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I czyt.: Joz 5, 9a. 10-12 Psalm: 34, 2-7

II czyt.: 2 Kor 5, 17-21 Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32

Kochani Parafianie! 

Dzisiaj w liturgii Kościoła mamy tzw. Niedzielę Radości (Laetare). Czas 
mamy trudny, ale radość, która ma źródło w Bogu jest jak kwiat na pustyni. 
Pojawia się ona jako niezasłużony dar z nieba, jako nadzieja na pokonanie 
wszystkiego, co smutne i bolesne. O taką radość dziś się modlimy wraz 
z wołaniem o pokój dla Ukrainy.

W naszej Wspólnocie Parafialnej mamy jeszcze dodatkowy piękny motyw 
radości. Otóż Pani Krystyna Kajdan, nasza Kancelistka i Redaktor Naczelna 
naszej gazetki świętuje dziś 70. rocznicę swoich urodzin. Z tej okazji wraz 
z całą naszą Wspólnotą Parafialną składamy najlepsze życzenia:

Kochana Pani Krystyno!
Dziękujemy za wszystko, co Pani robi dla naszej 
Parafii, za tak wiele czasu, za tak wiele serca,  
a wszystko z radością i oddaniem! Życzymy dużo 
zdrowia oraz nieustającej radości i duchowej siły 
płynącej z wiary. Chiara Lubich powiedziała kie-
dyś: „Pozwól mi, Panie, być w świecie dotykalnym 
sakramentem Twej miłości: być twymi ramionami, 
które przygarniają do siebie i spalają w miłości 
wszelką samotność świata”. Te słowa dobrze 
opisują także Pani serce. Niech Jezus błogosławi 
na dalszą drogę życia, a Maryja chroni od złego!

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Ks. Tomasz Klikowicz

Ks. Marek Gancarczyk 
z Parafianami 

Radość w trudny czas 

Krystyna Kajdan  
(fot. Aleksandra Herman)
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Problem starszego brata

1. Pan Bóg nie ma z nami lekko. Wszyscy w jakimś sensie jesteśmy marnotrawni, 
bo nie potrafimy odnaleźć się w Jego domu. Gubimy synostwo i braterstwo. Wi-

dzimy w Bogu albo tylko Tego, który powinien nam dać to, co się nam należy, i potem 
dać nam święty spokój, albo surowego zarządcę, który wymaga, byśmy tyrali dla Nie-
go od rana do wieczora, i niewiele z tego mamy. Obie te wizje są z gruntu fałszywe. 
Są dowodem na to, że nie znamy Bożego serca. Nie widzimy w Bogu naszej ojczyzny, 
naszego domu. Nie widzimy Jego miłości. I dlatego się buntujemy. Albo jawnie – jak 
młodszy syn, albo skrycie – jak drugi. W świecie sporo dziś tych pierwszych, ale 
w Kościele nie brak tych drugich.

2. Zwykle skupiamy się na przypadku młodszego syna. Bo jest prostszy. Brakuje 
czasu na analizę sytuacji starszego. Czy jednak nasze kościoły nie są wypełnio-

ne o wiele bardziej „starszymi braćmi” niż „młodszymi”? Na czym polegało zagubie-
nie starszego syna? „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, 
ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi” – mówi do ojca, 
wściekły z powodu uczty wyprawionej dla brata. Powrót marnotrawnego ujawnił skry-
waną agresję maskowaną przez lata postawą „lepszego”, posłusznego syna. Co jest 
istotą jego złości? Może fakt, że uczta została wyprawiona z tej części majątku ojca, 
która jemu się należy. Swoją połowę młodszy braciszek przepuścił. Skoro ojciec przy-
wrócił bratu synostwo, to by znaczyło, że młody zostaje ponownie dziedzicem, jakaś 
część majątku znowu mu przypadnie w udziale. To niesprawiedliwe.

3. A może jest tak, że starszy syn w istocie zazdrości bratu. Mówi do ojca: „Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami…”. 

Skąd wiedział, że jego brat przepuścił kasę z nierządnicami? Rozmawiał z nim o tym? 
Nie sądzę. W opisie upadku młodszego brata mowa jest tylko o rozrzutnym życiu. 
Oczywiście mogło to także oznaczać rozpustę. Czy nie jest tak, że starszy brat prze-
nosi (jak się to mówi w psychologii – projektuje) na młodszego swoje grzeszne ma-
rzenia o szczęściu? Czy skrycie nie śni o używaniu życia z nierządnicami? Określenie 
„ten syn twój” brzmi bardzo zimno. To odtrącenie brata. Ojciec uznał marnotrawnego 
za syna, ale brat nie chce uznać go za swego brata. Nie tęsknił za nim, nie cieszył się 
nim, gdy powrócił. Nie wyruszył, by go szukać. Marzył o nierządnicach.

4. Chrześcijaństwa nie wolno redukować do wypełniania prawa, do etycznego 
perfekcjonizmu, który nadyma pychę i nieraz prowadzi do pogardy wobec upa-

dłych. W chrześcijaństwie chodzi o więź, o miłość. Ojciec kocha obu braci. Wychodzi 
na spotkanie starszego syna i cierpliwie mu tłumaczy: „Moje dziecko, ty zawsze 
jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy”. Akcent pada na bliskość, 
obecność, komunię, spotkanie. Naszym bratem jest Jezus Chrystus. Prawdziwy Syn 
Ojca. On spłaca na krzyżu długi „młodszych braci”, które zaciągnęli przez grzeszne 
życie. On „starszych braci” uczy, że posłuszeństwo Ojcu nie jest niewolnictwem, ale 
drogą pięknej miłości.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Już drugi miesiąc 
trwa wojna na Ukrainie, z przerażeniem 
słuchamy i oglądamy obrazy jak z fil-
mów o II wojnie światowej… Jak Pani to 
wszystko przeżywa?

DR HANNA ODORKIEWICZ-SIKOCIŃSKA: 
– Obecna sytuacja budzi we mnie ogromne 
emocje i niepokój. I to do tego stopnia, że 
tydzień temu musiało interweniować po-
gotowie. Bardzo źle się poczułam, nerwy 
mi wysiadają. Muszę popijać melisę na 
uspokojenie… Byłam ośmioletnią dziew-
czynką, gdy wybuchła II wojna światowa; 
patrząc na matki z małymi dziećmi, które 
uciekają z Ukrainy przed wojną, przypo-
minam sobie dzień po dniu historię mo-
jej rodziny, gdyż też musieliśmy uciekać 
przez okupantem. Mam już ponad 90 lat  
i nie przypuszczałam, że w XXI wieku będę 
znów oglądać i przeżywać wojnę tak blisko 
naszego kraju. Chętnie Pani opowiem ten 
fragment mojego długiego życia, bo to tak-
że historia Polski.

Urodziła się Pani w Warszawie w 1931 
roku, ale szkołę podstawową zaczęła 
Pani w Katowicach. Jak to się stało?

Zacznę od tego, że mój ojciec Edmund 
Odorkiewicz był z wykształcenia praw-
nikiem, ale pracował jako dziennikarz 
najpierw w Kurierze Porannym, a potem  
w Polskim Radio w Warszawie. W 1937 
roku prof. Stanisław Ligoń ściągnął mo-
jego tatę do pracy w katowickiej rozgłośni 
Polskiego Radia, którą właśnie organi-
zował. Przeprowadziliśmy się więc z całą 
rodziną do Katowic, otrzymaliśmy miesz-
kanie przy ulicy Szeligiewicza. Pamiętam 
spacery z rodzicami do Parku Kościuszki. 
Rok później rozpoczęłam naukę w szko-
le podstawowej im. Marii Konopnickiej. 

Mój ojciec zajmował się w radio sprawa-
mi polsko-niemieckimi i miał wiedzę, że 
prawdopodobnie wybuchnie wojna, było 
bardzo niespokojnie… Postanowił więc 1 
lipca 1939 roku zawieźć nas na wakacje do 
rodziny zamieszkałej we wsi Bykowce nie-
daleko Krzemieńca, siedem kilometrów od 
dawnej granicy polsko-radzieckiej. Miesz-
kał tam ze swoją rodziną wuj Włodzimierz 
Skibiński, który był kapitanem w Korpu-
sie Ochrony Pogranicza. Ojcu wydawało  

Codziennie dziękuję Bogu za dar życia
(rozmowa z p. dr Hanną Odorkiewicz-Sikocińską – naszą parafianką)

Dr Hanna Odorkiewicz-Sikocińska 
(fot. arch. Hospicjum św. Franciszka)

Edmund Odorkiewicz na Górze Królowej Bony 
z widokiem na liceum w Krzemieńcu - wrzesień 1939 rok 

(fot. arch. rodzinne)
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się, że tam na 
wschodzie Pol-
ski będziemy 
bezpieczni i da- 
leko od dzia-
łań wojennych. 
Była to prawo-
sławna wieś  
z cerkwią. Cha-
ty w tej wsi by- 
ły bez podłóg, 
ale wszędzie 
m o ż n a  b y ł o 
spotkać prze-
piękne ikony. 
Pamiętam, że 
moja mama za- 

chwyciła się haftem czerwono-czarnym 
krzyżykowym, z którego słynęła ta wieś, 
chodziła więc od chaty do chaty i odha-
ftowywała różne wzory. Do kościoła ka-
tolickiego było daleko i musieliśmy na 
msze święte jeździć bryczką do Dederkał. 
W jednej z tych miejscowych chat mama 
spotkała kilkunastoletniego chłopca, który 
zwierzył się jej, że poszedł kiedyś na mszę 
świętą do kościoła katolickiego i zachwy-
cił się łaciną. Mama dobrze znała łacinę, 
więc mu powiedziała: „To będę Cię uczyć”. 

Wydawało się, że tylko przez te wakacje, 
tymczasem nasz pobyt przedłużył się, bo 
1 września 1939 roku wybuchła wojna.  
I mama w dalszym ciągu dawała mu lekcje. 
Jak się później okazało, było to działanie 
Bożej Opatrzności.

W jaki sposób dowiedzieliście się tam  
o wybuchu wojny

Właśnie pierwszego września przyszedł 
wuj – zresztą radio też to przekazało –  
i powiedział, że wybuchła wojna, że zaczy-
na się mobilizacja. Sam zaś organizował 
wyjście oddziału. Wkrótce potem 17 wrze-
śnia w nocy obudziło nas walenie w drzwi 
i wejście żołnierzy sowieckich. Wszystkich 
nas ustawili - to już pamiętam, bo to było 
bardzo mocne przeżycie - pod ścianą, ka-
zali trzymać ręce w górę i tak się zaczynała 
okupacja sowiecka. 

Czy pamięta Pani jakieś inne nieprzyjem-
ności ze strony Sowietów?

Zostaliśmy bez środków do życia, gdyż 
po prostu wycofano z obiegu złotówki. Nie 
było żadnej wymiany, wszystko stracili-
śmy, tak że były to bardzo trudne warunki. 
Przyjechaliśmy tam na wakacje, więc mieli-
śmy z ubrania tylko letnie rzeczy. Na szczę-
ście wojsko polskie wychodząc, zostawiło 
nam kożuchy i koce. Rodzice dostali buty. 
Miejscowy krawiec uszył dla mnie su-
kienkę, dla mamusi kostium, a dla brata 
jakąś marynarkę. Nam jeszcze, ponieważ 
kożuchy były duże, z obciętych kożuchów 
uszyto buty. Dodam, że zima była wtedy 
bardzo sroga. Były bardzo duże mrozy,  
a śnieg, to pamiętam, jak się jeździło  
w lecie do Krzemieńca, to drzewa na szo-
sie były dość wysokie, a jak nas wieziono 
wtedy saniami, już na początku lutego, to 
były tylko czubki drzew widoczne ze śnie-
gu – było tak dużo śniegu. Chodziło się 
tunelami ze śniegu mając chustki na gło-
wach. Nasze letnie rzeczy wymienialiśmy 
na jedzenie. Wtedy już, po wejściu Rosjan, 

Helena i Edmund Odorkiewiczowie 
z synem Andrzejem i córką Hanną 
w Parku Kosciuszki – Katowice, 
20.06.1938 (fot. arch. rodzinne)

Mała Hanna Odorkiewicz z bratem Andrzejem i kuzynem 
Jurkiem w Bykowcach – 1939 rok (fot. arch. rodzinne)
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matka tego chłopca płaciła za lekcje łaciny 
chlebem, smalcem, produktami rolniczy-
mi, żebyśmy mogli jakoś przeżyć. I które-
goś dnia pod koniec stycznia, ten chłopak 
przyszedł i powiedział, że jego mama pro-
si, żeby moja mama tam do nich przyszła. 
Okazało się, że chciała nas uprzedzić o gro-
żącym nam niebezpieczeństwie i że mamy 
być gotowi do wyjazdu następnego dnia. 
Musieliśmy więc uciekać. Nie wiem, czy oj-
ciec tego chłopaka był w NKWD, byłam za 
mała, żeby się tym interesować. W każdym 
razie on nas wywiózł do Krzemieńca. 

A rodzina, u której przebywaliście została?
Ciocia nie chciała nigdzie z dziećmi wyjeż-

dżać, bo były jeszcze bardzo małe. Twierdzi-
ła, że na pewno tutaj nikt ich nie ruszy. My-
liła się, bo w kwietniu została z dziećmi i in-
nymi rodzinami wojskowymi wywieziona do 
stepów Kazachstanu. Wuja wzięto z całym 
oddziałem do niewoli, żołnierzy zwolniono, 
a oficerów, między innymi jego, zamordo-
wano w Starobielsku. Dowiedzieliśmy się  
o tym dopiero w 1943 roku z list, które dru-
kowały gazety wydawane przez Niemców. 
Po latach też dowiedzieliśmy się od cioci, że 
10 lutego 1940 roku przyszli po nas, ale dzięki 
ucieczce uniknęliśmy wywózki na Sybir. 

Jak przebiegała wasza ucieczka?
Jak już wspomniałam, ojciec tego chło-

paka zawiózł nas do Krzemieńca. Stamtąd 
w pierwszych dniach lutego udaliśmy się  
w stronę Zambrowa, tak radzili nam koleja-
rze, żeby kierować się na północ, obecnie to 
granica z Białorusią, więc znów odżyły we 
mnie emocje. Dotarliśmy tam po wielu pe-
rypetiach dopiero 23 marca. W Zambrowie 
mieli być przewodnicy, aby nas przeprowa-
dzić przez granicę; docelowo chcieliśmy się 
dostać do  Warszawy. Tymczasem prze-
wodników aresztowano. Podwieziono nas 
więc pod granicę, w jakiejś chatce owiązano 
nam buty szmatami nasączonymi naftą, bo 
podobno psy traciły wtedy węch. Powie-

dziano, że: „Od północy na drzewach jest 
mech. Mamy iść na zachód. Tak też zrobi-
liśmy, szliśmy całą noc. Rano zobaczyliśmy 
stację kolejową i napis w języku polskim 
oraz niemieckim: Ostrów Mazowiecka. Tam 
troskliwie zaopiekowali się nami kolejarze. 
W obawie przed Niemcami podwieźli nas 3 
stacje dalej i kupili nam bilety do Warsza-
wy Wschodniej, bo nie mieliśmy pieniędzy.  
I tak dotarliśmy 27 marca – tę datę dobrze 
pamiętam – do Warszawy. 

To niesamowite, dzisiaj mijają dokładnie 
82 lata od tego dnia…

Tak, to w takim razie dobra okazja do tej 
naszej rozmowy. W Warszawie dotarliśmy 
do rodziny brata mojego ojca, Cypriana 
Odorkiewicza, gdzie przy ulicy Miodowej 
mieszkała z nimi razem także mama mo-
jego taty. Babcia spojrzała przez wizjer, nie 
poznała nas, bo tak nędznie wyglądaliśmy  
i nie chciała nas wpuścić do mieszkania. Jak 
się już wszystko wyjaśniło, to musieliśmy 
się rozbierać na klatce schodowej, bo nasze 
ubrania po dwóch miesiącach podróży bez 
możliwości mycia, po prostu się „ruszały” … 
Nadawały się tylko na śmietnik. Dostaliśmy 
od nich czystą odzież, mogliśmy się wreszcie 
wykąpać i wyspać. Tylko mój brat był zrozpa-
czony, bo musiał tymczasowo ubrać sukien-
kę od córki wuja, bo oni mieli tylko 2 córki. 
Ten etap wojennej tułaczki był szczęśliwie za 
nami. I Bogu niech będą dzięki.

Nowy etap życia w wojennej Warszawie to 
temat na kolejną rozmowę, wiem, że bra-
ła Pani udział w Powstaniu Warszawskim. 
Tymczasem dziękuję za dzisiejsze wspo-
mnienia życząc Pani dużo sił i zdrowia!

Ja również dziękuję za rozmowę, bo jak 
Pani zauważyła lubię dużo mówić… Na 
koniec jeszcze dodam, że z wdzięcznością 
rano, w południe i wieczorem dziękuję 
Bogu za każdy dzień życia. To piękne, że 
mimo tak wielu trudnych przeżyć, pozwala 
mi wciąż cieszyć się darem życia.
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Og³oszenia duszpasterskie
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(27 marca 2022 r.)

1. Zachęcamy do udziału w nabożeń-
stwach wielkopostnych: Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym w nie-
dzielę o 17.15 (jest transmisja), 
Droga Krzyżowa w piątek o 17.15. 

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W piątek po Mszy o 8.00 odprawimy 
nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Zachęcamy dzieci 
i dorosłych do spowiedzi pierwszo-
piątkowej od 17.00 oraz do udziału 
we Mszy szkolnej o godz. 18.00.

3. W sobotę odwiedzimy z posługą 
sakramentalną naszych chorych. 
Prosimy ich zgłaszać w zakrystii, 
kancelarii lub telefonicznie na pro-
bostwie. Będzie to już wizyta przed-
świąteczna.

D zisiejsza, Czwarta Niedziela 
Wielkiego Postu zwana jest 
Niedzielą Radości (Laetare). 

W Rzymie była to tzw. „niedziela 
róż” ponieważ w tym dniu obdaro-
wywano się pierwszymi kwiatami 
zakwitających róż. Pośrodku czasu 
pokuty, pośród niepewności i trwo-
gi związanej z wojną, Kościół wzywa 
nas do radości. Prawdziwą radość 
może dać nam tylko Bóg. On jest 
światłem także podczas głębokiej 
nocy. Jemu zaufajmy z nową siłą. 

Kolekta jest przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. Dziękujemy  
z serca za każdą ofiarę. 

4. W sobotę od 17.00 do 18.00 zapra-
szamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu. Jest także okazja do 
spowiedzi. 

5. Spotkanie dla rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych odbędzie się  
w czwartek 31 marca o godz. 
18.30 w kościele. 

6. Są do nabycia paschaliki na stół 
wielkanocny. Dochód z ich sprze-
daży jest przeznaczony na dzieła 
charytatywne Caritasu. Cena 8 zł.  

7. Przypominamy, że Sakramentu 
bierzmowania udzieli naszej mło-
dzieży bp Grzegorz Olszowski. 

 Uroczystość odbędzie się w czwar-
tek 7 kwietnia o godz. 18.00. Pró-
ba i spowiedź dla bierzmowańców 
będzie 4 kwietnia (poniedziałek)  
o 18.30 w kościele.

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Kolejowej. 

9. Droga Krzyżowa ulicami Katowic 
w intencji pokoju na Ukrainie 
oraz nawrócenia serc dla wo-
jennych oprawców odbędzie się  
w piątek 8 kwietnia o godz.  
19.00. Rozpoczęcie przy krzyżu 
obok kopalni „Wujek”, zakończe-
nie w katedrze. 

10. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój 
na Ukrainie i na świecie. Niech Bóg 
nas strzeże i błogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
27 marca do 3 kwietnia 2022 r.

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 – LAETARE  27.03 
7.30   Za + Zdzisława Markowskiego 

(6. rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego 

9.00 Za + Grzegorza Kot (rocznica 
urodzin) – o dar życia wiecznego

10.30 W intencji Kasi Węgrzyn z oka-
zji rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie oraz dary Ducha 
Świętego

12.00 1 int. Dziękczynna w intencji 
Krystyny Kajdan z okazji 70. 
rocznicy urodzin, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego, 
także dla jej najbliższej rodziny

 2 int. W intencji Ksawerego 
Józefa z okazji 1. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie, także dla 
jego dla rodziców i chrzestnych

18.00 Za + Aleksandrę Stolarzewicz, 
z domu Dienwebel (5. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-

nego, z nadzieją na jej dalszą 
obecność w życiu rodziny

PONIEDZIAŁEK 28.03 
8.00 Za ++ Władysława i Józefę 

Wróbel oraz ++ rodziców z obu 
stron – o radość życia wiecz-
nego

18.00 Za ++ Martę (rocznica śmierci) 
i Walentego Romańczyków 
oraz za ++ z rodziny – o dar 
nieba

WTOREK  29.03
8.00  W intencji Magdaleny Gra-

niecznej z okazji 66. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem  
za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

18.00 Za ++ rodziców Helenę i Jerze-
go Michalskich oraz za ++ te-
ściów Hildegardę i Józefa  
Matysik – o radość życia wiecz-
nego

W tygodniu od 27 marca do 2 kwietnia 2022 roku mo-
dlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy KOLEJOWEJ. W szczególny sposób pamiętamy  
o chorych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie 
dla nich źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  30.03
8.00 Za + Emilię Gruca – o radość 

życia wiecznego (od Ali i Fran-
ciszka Pustelnik)

18.00 Za + Władysława Biesa –  
o radość życia wiecznego (od 
Jana Sztafińskiego z Wilano-
wic) 

CZWARTEK  31.03
8.00  Za ++ z rodziny Mildner –  

o radość życia wiecznego 
18.00 Za + męża Arkadiusza Ulczyń-

skiego i jego ++ rodziców Annę 
i Karola – o dar nieba

PIĄTEK  01.04
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego oraz ich ro-
dzin

18.00 Za + męża Marka Gierlotkę –  
o radość życia wiecznego

SOBOTA  02.04
8.00 Za ++ członków Żywego Różań-

ca Świętego – o dar życia 
wiecznego

18.00 Za + Teodorę i Mieczysława 
Kukułka oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  03.04 
7.30   Dziękczynna w intencji Mieczy-

sława z okazji 60. rocznicy 
urodzin oraz Zuzanny z okazji 
13. rocznicy urodzin, z prośbą 
o błogosławieństwo Boże, 
zdrowie i dary Ducha Świętego

9.00 Za ++ rodziców Teresę i Stani-
sława Moskwa – o radość życia 
wiecznego

10.30 Za + Eryka Pohl (8. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go chrzest święty: Oliwii No-
cek, jej rodziców i chrzestnych 
oraz za roczne dzieci 

18.00 W intencji małżonków: Ireny  
i Aleksandra Zawiła z okazji  
50. rocznicy ślubu, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie, także 
dla całej rodziny

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.


