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UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Nasz kościół ma 65 lat 
Nasz kościół – jak doskonale wiecie – został poświęcony przez bp. Herberta 

Bednorza w noc Bożego Narodzenia 1957 roku. W tym roku minie więc 65 
lat, odkąd w naszej świątyni sprawowana jest 
Msza święta, a tabernakulum napełnione jest 
obecnością zmartwychwstałego Pana. Świątynia 
to nie tylko budynek służący gromadzeniu się 
ludzi na modlitwę i celebrowanie liturgii. Kościół 
to także znak Bożej obecności. Tym różni się 
kościół katolicki od protestanckiego. Miejsce 
kultu protestantów jest żywe tylko wtedy, gdy jest  
w nim zebrana wspólnota. Poza tymi godzinami 
jest „puste”. Kościół katolicki nigdy nie jest „pu-
sty”. W nim zawsze mieszka Pan i zaprasza do 
modlitwy. Nasza świątynia jest otwarta w ciągu 
dnia. Nieraz ktoś wstępuje do niej na chwilę mo-
dlitwy, wyciszenia, adoracji. Oby takich wiernych 
było jak najwięcej. W kościele zawsze jest Ktoś, 
kto na nas czeka. Odwiedzajmy Go choćby na 
chwilkę, aby Mu powiedzieć parę słów, a może 
i usłyszeć coś od Niego. Albo po prostu pobyć, 
zatrzymać się i nabrać sił do dalszego biegu. Cza-
sem nawet krótkie pozdrowienia od znajomego 
spotkanego na ulicy w stylu „co tam słychać?” 
sprawia nam radość. A cóż dopiero taka chwila 
sam na sam z Najwyższym! 

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz 

Tabernakulum w naszym kościele 
(fot. Dawid Kobiela)
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Entuzjazm i pokuta

1.Sykomora ma zdolność odradzania się z odłamanego lub zasypanego pnia. Za-
cheusz pewnie nad tym się nie zastanawiał, gdy wdrapywał się na sykomorę, 

aby zobaczyć Jezusa. Ale to właśnie drzewo stało się „miejscem” jego nawrócenia. 
Dzięki spotkaniu z Jezusem grzesznik doświadczył duchowego odrodzenia. Jego po-
łamane życie zostało poskładane na nowo. Co go doprowadziło do Jezusa? Może 
czysta ciekawość, może coś więcej. W każdym razie chciał zobaczyć Jezusa. Tak 
bardzo, że gotów był wydrapać się na drzewo. Ile w nas jest pragnienia spotkania 
z Chrystusem? Czy jestem gotów wspiąć się na drzewo, aby go zobaczyć? Można 
odnieść wrażenie, że niektóre osoby będąc na Mszy świętej robią wszystko, aby nie 
widzieć ołtarza i nie słyszeć słów z ambony. Chowają się do najdalszego kąta świąty-
ni albo stoją parę metrów od kościoła. Dlaczego? 

2. „Zacheuszu!”. Jezus zawołał go po imieniu. Ależ musiał być w ciężkim szoku. 
Może się zastanawiał: „skąd On mnie zna”. A potem jeszcze to mocne słowo: 

„Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Gdyby tak Jezus chciał dziś do mnie 
przyjść, do mojego domu, co by w nim zastał. Nie zapomnijmy, że Zacheusz był 
oszustem. Bogacił się nieuczciwie wykorzystując swoje stanowisko. Był publicznym 
grzesznikiem. Nie czuł się z pewnością godny przyjąć Nauczyciela z Nazaretu. A jed-
nak nie wahał się ani chwili. Biegnie w pośpiechu i z radością. Zastanawiam się, do 
ilu spraw w moim życiu biegnę z radością. Czy jest nią świątynia, modlitwa, Boża 
służba? Chrystus zna moje imię, zna grzechy, wie o tym, co w moim domu jest chore, 
grzeszne, pokręcone. Nie brzydzi się mojego grzechu. Chce przyjść, by dać mi nowe 
życie. By z uschniętego pnia wyrosło nowe drzewo. 

3. „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzyw-
dziłem, zwracam poczwórnie”. Konkretne postanowienie. Czasem nasze po-

stanowienia poprawy bywają nieostre, ogólnikowe. Zacheusz, bogacz z głową do inte-
resów, uczy nas, że nawrócenie wyraża się w konkretnym czynie. Dlatego podejmuje 
decyzję o naprawieniu błędów z solidną, czterokrotną nawiązką. I dodatkowe dobro 
– połowę majątku daje ubogim. Zrobił dobry użytek ze swego bogactwa. Jeśli skrzyw-
dził wiele osób, to po wypełnieniu zobowiązań pewnie niewiele mu pozostało z mająt-
ku. Zyskał jednak coś o wiele ważniejszego – poczucie wartości, radość spotkania ze 
Zbawicielem, włączenie do wspólnoty świętych. Jak komentuje św. Hieronim, „pozbył 
się swojego bogactwa i natychmiast zastąpił je bogactwem królestwa niebieskiego”. 

4. Czego uczy nas ta historia? Tego, że Bóg w swoim miłosierdziu nie wyklucza 
ani biednych, ani bogatych. Widzi w każdym z nas człowieka godnego spotka-

nia, spragnionego miłości, akceptacji. Dostrzega zwłaszcza tych, których inni uznali 
za przegranych. Oni sami może też tak myślą o sobie. Bóg nie pomniejsza grzechu, 
ale go przebacza. Daje możliwość nowego początku. Zacheusz z kolei swoją postawą 
uczy nas radości ze zbawienia. Uczy także tego, że nie wystarczy się przyznać do 
grzechu, ale trzeba naprawić zło, zadośćuczynić i odpokutować. Dziś często o tym 
zapominamy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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W niedzielę, 31 października 1982 
roku, czyli w wigilię Uroczysto-

ści Wszystkich Świętych niespodzie-
wanie odszedł do Pana doc. dr Karol 
Musioł, nasz parafianin, człowiek 
wielkiej wiary, ale przede wszystkim 
zasłużony dla kultury Śląska bibliofil 
i bibliotekarz z zamiłowania, filolog, 
humanista, muzykolog, znawca mu-
zyki operowej, wielki miłośnik muzy-
ki. Jutro w 40. rocznicę śmierci śp. 
Karola Musioła w naszej świątyni  
o godzinie 18.00 będzie za niego – 
jak co roku zresztą – sprawowana 
msza święta, na którą najbliższa ro-
dzina serdecznie zaprasza. 

Karol Musioł urodził się 8 marca 
1929 roku w Mikulczycach – dzisiej-
szej dzielnicy Zabrza. Po maturze  
w bytomskim Liceum Ogólnokształ-
cącym podjął studia filologiczne z za-
kresu germanistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim uzyskując w 1952 roku 
dyplom pierwszego stopnia. Studia fi-
lologiczne kontynuował następnie na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, gdzie obronił pracę 
magisterską z literatury niemieckiej.  
W latach 1950–1954 uczył się śpie-
wu w Zawodowej Szkole Operowej  
w Krakowie, którą ukończył z bardzo 
dobrym wynikiem. Od 1 września 1954 
roku podjął pracę w Bibliotece Śląskiej 
jako asystent. Tam poznał swoją przy-
szłą małżonkę Danutę Szyndler. 25 
sierpnia 1956 roku odbył się ich ślub  
w kościele św. Piotra i Pawła w Katowi-
cach. W 1957 roku urodził się im syn 
Michał. – Byliśmy bardzo szczęśliwym 
małżeństwem, Karol był wspaniałym 
mężem i ojcem – wspomina w rozmo-
wie ze mną p. Danuta Musioł. 

Przez całe zawodowe życie Karol Mu-
sioł prowadził działalność dydaktycz-
ną na kilku uczelniach. W 1964 roku 
obronił na Uniwersytecie Warszawskim 
pracę doktorską na temat: „Opraco-
wanie rzeczowe zbiorów muzycznych” 
uzyskując tytuł doktora nauk humani-
stycznych. W latach 1958-1982 pełnił 
funkcję dyrektora Biblioteki Głównej 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Obecnie czytelnia tej biblioteki nosi 
jego imię. W 1981 roku został pro-
rektorem tej uczelni. Napisał ponad 
200 publikacji z zakresu bibliotekar-
stwa muzycznego, kultury muzycznej, 
wzajemnego oddziaływania muzyki 
oraz literatury polskiej i europejskiej. 
Powszechnie znane były jego trzy mi-
łości muzyczne: do Wagnera, Mozarta  
i Chopina, którym poświęcił największą 
ilość swoich publikacji. Organizował 
liczne seminaria, wystawy, sympozja 
i konferencje – krajowe i zagraniczne, 
także festiwale i konkursy. W 1979 
roku był dyrektorem i sekretarzem Jury 
I Międzynarodowego Konkursu Dyry-
gentów im. Grzegorza Fitelberga w Ka-
towicach. Za całokształt prac nauko-
wych, wydawniczych, organizacyjnych 
i pedagogicznych otrzymał wiele pre-
stiżowych nagród, medali i odznaczeń. 
– To jemu, pierwszemu bodajże z Po-
laków, przyznano członkostwo rzeczy-

BYŁ INDYWIDUALNOŚCIĄ 
NIEZASTĄPIONĄ

Doc. dr Karol Musioł 
– dyrektor Biblioteki 
Głównej i prorektor 
Akademii Muzycznej  

w Katowicach 
(fot. arch. rodzinne)



4

wiste salzburskie-
go „Mozarteum”  
i Złoty Medal Wa-
gnerowski, przyję-
ty z rąk burmistrza 
Bayreuth – napi-
sał kompozytor 
Ryszard Gabryś 
w „Księdze in me-
moriam Karol Mu-
sioł 1929–1982”. 
I dodał: Wypada 
jednak podkreślić, 
że najwyżej chlubił 

się zawsze rodzimym Medalem Chopi-
nowskim. Był indywidualnością nie-
zastąpioną. Trudno w małej gazetce 
zamknąć tak szlachetne i pracowite 
życie wśród książek i nut. Tym bardziej, 
że mam przed sobą kilka wydawnictw 
ze wspomnieniami różnych osób  
o tym wybitnym Ślązaku. To prawdzi-
wa klepsydra pamięci przesypywana 
w nieskończoność przez najbliższą 
rodzinę, przyjaciół, współpracowników  
z uczelni, studentów, melomanów oraz 
badaczy śląskiej kultury muzycznej  
i europejskiej. 

Pogrzeb śp. Karola Musioła odbył 
się 4 listopada 1982 roku w kato-

wickiej katedrze, we wspomnienie 
jego patrona św. Karola Boromeusza; 
spoczął na cmentarzu przy ul. Fran-
cuskiej, a na granitowej płycie grobu 
został umieszczony Chrystus Ukrzyżo-
wany wg projektu wybitnego śląskiego 
rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego.  
W mowie żałobnej rektor Jan Wincen-
ty Hawel powiedział między innymi:  
– To jeden z najszlachetniejszych ludzi, 
jakich dotąd poznałem. Pozostanie  
w naszych umysłach jako człowiek  
w pełni oddany nauce i swemu środowi-
sku; człowiek, który żył w myśl zasady: 
„co możemy jeszcze zrobić, aby wokół 
nas było coraz piękniej, sprawiedliwiej, 
aby nam się żyło zgodniej i naprawdę 
po ludzku”. Jestem pewien, że upływ 
czasu nie zniweczy całej spuścizny na-
ukowej Karola Musioła i nie odejdzie  
w niepamięć, a czyny jego pójdą za nim. 

Prorocze były to słowa. W 2022 
roku – 40 lat po śmierci – Karol Mu-
sioł został uwieczniony w Panteonie 
Górnośląskim – materialnym i zara-
zem duchowym pomniku usytuowanym  
w podziemiach katowickiej katedry.  
A my pamiętajmy o nim w modlitwie!

Krystyna Kajdan

Exlibris Karola Musioła na 10. 
rocznicę jego śmierci – projekt  

i wykonanie: Małgorzata Korolko

KRYSTYNA KAJDAN: – Panie Profesorze, 
zbliża się czterdziesta już rocznica śmier-
ci Karola Musioła, naszego parafianina, 
ale przede wszystkim zasłużonego dla 
Śląska bibliofila, muzykologa, długo-
letniego dyrektora Biblioteki Głównej  
i prorektora Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Jak go Pan wspomina?

PROF. DR HAB. JULIAN GEMBALSKI:  
– Pana Karola Musioła wspominam przede 
wszystkim z ogromną wdzięcznością! Bar-
dzo mocno przeżyłem jego śmierć, gdyż 

odszedł niespodziewanie w 54. roku życia, 
czyli w pełni sił zawodowych i twórczych, 
z niezrealizowanymi planami artystyczny-
mi i naukowymi. Rektorem naszej uczelni 
był wówczas Jan Wincenty Hawel, a pan 
Karol Musioł pełnił funkcję prorektora. By-
łem wtedy na tej uczelni asystentem, czyli 
młodym pracownikiem naukowym. Nie 
ukrywałem tego, że jako organista grałem 
muzykę kościelną w świątyniach, a wiado-
mo jakie to były wtedy mroczne, komu-
nistyczne czasy.  Miałem z tego powodu 
ciągłe kłopoty, zatrudnienie na uczelni wi-

W moje młode serce WleWał nadzieję
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siało na włosku, gdyż moje zaangażowanie 
religijne nie podobało się władzom partyj-
nym. Pan Karol był człowiekiem, który tak-
że żył wiarą, miałem więc w nim wielkiego 
sprzymierzeńca i zawsze mnie skutecznie 
bronił. W moje młode serce wlewał w tych 
trudnych czasach nadzieję, że są jeszcze 
na tym świecie porządni ludzie. Pragnę 
dodać, że bronił mnie także rektor Hawel. 
Wiem, że kiedyś, gdy na uczelni organizo-
wana była konferencja poświęcona muzy-
ce organowej z moim udziałem, „spławił” 
przedstawiciela SB, któremu się to nie po-
dobało. Muszę dodać, że moje kłopoty roz-
poczęły się dużo wcześniej. W 1977 roku 
postanowiono mnie zwolnić, ale stanął  
w mojej obronie ówczesny rektor prof. 
Henryk Mikołaj Górecki i ostatecznie na 
uczelni zostałem. Więc zarówno obu rekto-
rom jak i prorektorowi Karolowi Musiołowi 
zawdzięczam dalszy rozwój mojej kariery 
naukowej na tej uczelni.

Za co Pan jeszcze podziwiał prorektora 
Karola Musioła?

Karol Musioł należał do wielkich pa-
sjonatów śląskiej kultury muzycznej, a ja 
również się tym interesowałem. Łączy-
ła nas też ogromna pasja do książek. Te 
wspólne ideowe zainteresowania sprawiły, 
że mogliśmy całymi godzinami rozmawiać  
o muzyce śląskiej oraz o Archiwum Ślą-
skiej Kultury Muzycznej, które w 1968 roku 
stworzył przy Bibliotece Głównej Akademii 
Muzycznej, a którego zadaniem było gro-
madzenie silesiaków muzycznych, a także 
wspieranie wszelkich prac badawczych  
z tego zakresu. W 1970 roku Karol Musioł 
zainicjował cykl koncertowy SILESIA CAN-
TAT, w którym miało miejsce ponad 50 pra-
wykonań utworów współczesnych kompo-
zytorów śląskich między innymi: Henryka 
Mikołaja Góreckiego, Jana Wincentego 
Hawela, Ryszarda Gabrysia, Józefa Świdra, 
Witolda Szalonka oraz dawnych tj. Józefa  
Elsnera, których dzieła nierzadko sam od-

krywał. Pamiętam, 
że w ramach tego 
Festiwalu wystą-
piłem w koncercie 
śląskiej muzyki or-
ganowej.

Pani Danuta Mu-
sioł powiedziała 
mi z wdzięczno-
ścią, że to właśnie Pan Profesor aktyw-
nie włączył się w organizację pogrzebu 
śp. Karola Musioła, co ze względu na 
panujący jeszcze wówczas stan wojenny 
nie było prostą sprawą…

Tak, zgadza się. Razem z rodziną i rekto-
rem Hawelem ustaliliśmy, że msza święta 
pogrzebowa śp. Karola Musioła odbędzie 
się w katowickiej katedrze Chrystusa Kró-
la z udziałem biskupa Janusza Zimniaka.  
W koncelebrze brało też udział jeszcze kil-
ku duchownych m.in. proboszcz parafii 
katedralnej ks. Henryk Zganiacz i ks. Adolf 
Kocurek – wasz ówczesny brynowski pro-
boszcz. Ja, oczywiście, grałem w czasie 
tej mszy świętej na organach, śpiewał też 
chór. Pamiętam, że udało mi się namówić 
trzech studentów, by służyli do tej mszy 
jako ministranci. Jeden z nich niósł krzyż 
na przedzie konduktu żałobnego z katedry 
na cmentarz przy ulicy Francuskiej. Zgodę 
na kondukt na prośbę p. Danuty podpisał 
osobiście wojewoda gen. Roman Pasz-
kowski. W pogrzebie brały udział tłumy, 
zwłaszcza młodych ludzi, gdyż p. Karol był 
wykładowcą na kilku uczelniach. Na koniec 
warto jeszcze dodać, że na wieść o śmierci 
Karola Musioła u naszego rektora pojawił 
się partyjny ceremoniarz z Urzędu Miasta 
proponując świecki pogrzeb. Rektor Hawel 
jednak stanowczo sprzeciwił się i oznajmił, 
że pogrzeb będzie miał charakter kościelny. 

Panie Profesorze, bardzo dziękuję za te 
cenne wspomnienia, wciąż żywe, mimo 
upływu 40 lat.

Prof. dr hab. Julian Gembalski 
(fot. Adrian Tync – 2019)
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Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(30 października 2022 r.)

1. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa 
różańcowe o godz. 17.15. 

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Porządek Mszy 
św. jak w niedzielę. Nabożeństwo za 
zmarłych odprawimy o godz. 17.15. 
Będziemy szczególnie polecali Bogu 
parafian zmarłych w minionym roku. 
Mszę za zmarłych w minionym roku 
odprawimy o 18.00. 

3. We wtorek obchodzimy dzień zaduszny, 
czyli Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. 

4. Odpust za dusze w czyśćcu cier-
piące można uzyskać od południa 
Uroczystości Wszystkich Świętych 
i w dzień zaduszny przez pobożne 
nawiedzenie kościoła. A w dniach od 
1 do 8 listopada przez nawiedzenie 
cmentarza i modlitwę za zmarłych. 
Warunki uzyskania odpustu zupełne-
go to: brak jakiegokolwiek przywiąza-
nia do grzechu, nawet powszedniego, 
stan łaski uświęcającej lub spowiedź 
sakramentalna, przyjęcie Komunii 
świętej, odmówienie modlitwy (np. 

Obchodzimy dziś Uroczystość Rocz-
nicy Poświęcenia naszego kościo-

ła. Dziękujmy Panu Bogu za dar tej 
świątyni i naszej parafii. Pamiętajmy 
z wdzięcznością o budowniczych na-
szego kościoła. W tym roku minie 65 
lat od jego poświęcenia.  

Kolekta na potrzeby naszej parafii. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”)  
w intencjach Ojca Świętego.

5. Wypominki można składać w zakry-
stii. Za zmarłych zalecanych będziemy 
modlili się różańcem o godz. 17.30 
począwszy od dnia zadusznego do nie-
dzieli. Ponadto za zmarłych zalecanych 
zostaną odprawione Msze św.: w dzień 
zaduszny o 8.00 oraz w czwartek, piątek 
i sobotę o 18.00. 

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i pierwsza sobota mie-
siąca. W czwartek po Mszy porannej 
nabożeństwo o powołania. W piątek 
po Mszy porannej nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 
17.15 zapraszamy do spowiedzi, zaś  
o 18.00 odprawimy Mszę szkolną. 

7. W pierwszą sobotę miesiąca odwie-
dzimy naszych chorych, prosimy ich 
zgłaszać w kancelarii, zakrystii lub te-
lefonicznie na probostwie.

8. Zapraszamy do udziału w zbiórce zużyte-
go sprzętu elektrycznego. Elektrośmieci 
można przynieść w piątek od 16.00 do 
19.00 oraz w sobotę od 7.00 do 10.00. 
Sprzęt można złożyć w garażu przed 
salkami. Prosimy nie przynosić sprzętu 
po zakończeniu zbiórki. Przychody z akcji 
są przeznaczone na cele misyjne. 

9. W tym tygodniu w ramach modlitwy 
wzajemnej modlimy się za naszych 
duszpasterzy. 

10. Na nowy tydzień poświęcony pamięci 
o zmarłych życzymy Bożego błogosła-
wieństwa.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
30 października do 6 listopada 2022 r.

NIEDZIELA  30.10 – UROCZYSTOŚĆ ROCZ-
NICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
7.30 Za ++ Zdzisławę i Jana Skuza oraz 

++ Teodorę i Zdzisława Łukaszczyk 
– o dar nieba

9.00 Za + Gertrudę Dyrdał oraz za ++ 
Bernadetę i Albina Krężel – o radość 
życia wiecznego

10.30 W intencji Adasia i Antosia Menżyk 
z okazji urodzin, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

12.00 1 int. Dziękczynna w intencji mał-
żonków Anny i Jana Kos z okazji 50. 
rocznicy ślubu, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże dla nich, także 
dla synów z żonami, wnuczek  
i prawnuczki

 2 int. Dziękczynna w intencji kocha-
nych rodziców Magdaleny i Józefa 
Szymczyk z okazji 55. rocznicy ślu-
bu, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i zdrowie, także dla całej ro-
dziny (od córek Natalii, Marioli oraz 

syna Mirosława z rodzinami). Po 
mszy świętej chrzest Liliany Gołąb

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Andrzeja Suchy (2. rocznica 

śmierci) oraz za ++ Jadwigę i Syl-
westra Suchy – o dar życia wiecz-
nego

PONIEDZIAŁEK  31.10
7.30  Za + Franciszkę Kucharczyk (3. 

rocznica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Karola Musioła (40. rocznica 

śmierci) - o dar życia wiecznego

WTOREK  01.11
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.30 Za ++ Edwarda Kitę, Helenę, Wandę, 

Bronisława, Stanisławę, Józefa, 
Grażynę i Mariusza Polewiak – o dar 
życia wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Marię i Kazimierza 
oraz ich rodzeństwo i dziadków  
z obu stron – o dar nieba

W tygodniu od 30 października do 5 listopada 2022 
roku modlimy się za naszych duszpasterzy: ks. proboszcza 
Tomasza Jaklewicza, ks. Tomasza Klikowicza i ks. Mar-
ka Gancarczyka. 

Wypraszajmy dla nich z wdzięcznością obfite dary Ducha 
Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże na każdy dzień 
oraz wierność w powołaniu, aby służba Bogu i ludziom 
przynosiła im radość i spełnienie.  Pamiętajmy także w tych 
dniach o wszystkich zmarłych duszpasterzach, którzy kiedyś 
u nas posługiwali, szczególnie o ks. kanoniku Adolfie Ko-
curku, który wybudował nasz kościół.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



10.30 Za ++ Alicję, Henryka, Janinę Ści-
galskich, Józefa, Helenę Stryjew-
skich, Danutę Mielecką, Irenę Tatar, 
Henryka Kuzia, Halinę i Józefa Ma-
kuch – o dar życia wiecznego

12.00 Za + Kazimierza Kostiana (1. rocz-
nica śmierci), za + żonę Stanisławę, 
++ rodziców i rodzeństwo z obu 
stron - o radość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo za ++ parafian w mi-
nionym roku

18.00 Za ++ parafian w minionym roku

ŚRODA  02.11 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH
8.00 Za ++ zalecanych
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za ++ rodziców Helenę i Edmunda 

Bruczyńskich oraz ++ dziadków  
z obu stron – o dar nieba

CZWARTEK  03.11 
8.00 W intencji kapłanów, katechetów  

i sióstr zakonnych oraz o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne  
i misyjne

17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 1 int. Przez wstawiennictwo św. 

Michała Archanioła i Maryi Niepo-
kalanej o radość wieczną dla dusz 
czyśćcowych

 2 int. Za ++ zalecanych

PIĄTEK  04.11 
WSPOMNIENIE 
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, biskupa
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla 

chorych członków Żywego Różańca 
Świętego i ich rodzin

17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 1 int. Za ++ z rodziny Fedelińskich, 

Moroń, Mykała i Ulczyńskich –  
o dar życia wiecznego

 2 int. Za ++ zalecanych

SOBOTA  05.11 
8.00 Za ++ członków Żywego Różańca 

Świętego – o dar życia wiecznego
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 1 int. Za ++ rodziców Alicję i Tade-

usza – o radość życia wiecznego
 2 int. Za ++ zalecanych

32. NIEDZIELA ZWYKŁA  06.11
7.30 Za ++ Mariannę i Józefa Sierackich 

oraz za ++ z rodziny Sierackich  
i Zając – o dar nieba

9.00 Za + męża Franciszka Chmiel (24. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za ++ rodziców Jadwigę  
i Mikołaja Czakańskich, za siostrę 
Weronikę i ++ z rodziny – o radość 
życia wiecznego

 2 int. Za ++ z rodziny Bernady, 
Mazur i Pięciak – o radość życia 
wiecznego

12.00 W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty: Ireny Małgorzaty 
Bilnickiej, Marii Paszek, Eryka Jó-
zefa Mirowskiego i Jana Jakuba 
Ceranowicza, ich rodziców i chrzest-
nych oraz za roczne dzieci

17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za ++ siostry Annę i Gertrudę  

z okazji rocznicy urodzin – o radość 
życia wiecznego
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