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I czyt.: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 Psalm: 17

II czyt.: 2 Tes 2, 16 – 3, 5 Ewangelia: Łk 20, 27-38

3 2 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli – św. Augustyn

Kochani Parafianie! 

Dzielę się tutaj zwykle z Wami tym, co mi leży na sercu albo na wątrobie. Zacznę 
od rzeczy pozytywnej, mam nadzieję. Otóż po konsultacjach z Radą Parafialną 
postanowiliśmy jako duszpasterze, że pójdziemy w tym roku z tradycyjną kolędą. 
Dwa lata pandemii zabiły tę tradycję. Może jeszcze nie całkiem, ale prawie. Wielu 
duszpasterzy się poddało i w tym roku także zrezygnowali. Wytycznych z „góry”  
brak, ale myślę, że warto spróbować. Więc w tym roku ruszamy na ulice naszej 
parafii z wizytą duszpasterską do wszystkich mieszkańców, którzy zechcą nas 
przyjąć do swoich domów. Zaczynamy w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu 
tj. 26 listopada. Plan będzie w następnej gazetce i już wkrótce na stronie www. 
Druga rzecz. Rada Duszpasterska zaproponowała, aby uczyć pieśni przed Msza-
mi w niedzielę. Trzy niedziele z rzędu próbowałem to robić. Z marnym skutkiem, 
tak mi się wydaje. Kiedy tydzień temu organista grał na komunię pieśń ćwiczoną 
tydzień wcześniej („Uczta Pańska”) – mało kto śpiewał. Za niedługo będzie św. 
Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Zachęcam, proszę, apeluję. Nasz śpiew jest 
naszą modlitwą. Jeśli jakiejś pieśni nie znamy, próbujmy się jej uczyć. Módlmy 
się śpiewem. 

W przyszłą sobotę także po 
dłuższej przerwie zapraszam 
na koncert organowy. Po mszy 
wieczornej zainaugurujemy cykl 
koncertów jesienno-zimowych. 
Może ten koncert nastroi nas 
do większego zaangażowania  
w śpiew liturgiczny. 

Wasz Proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz

Kolęda i śpiew
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Zmartwychwstaniemy

1.Jak będzie po tej drugiej stronie? Czym jest zmartwychwstanie ciała? Czy spo-
tkamy tam żonę, męża, rodziców, dzieci, przyjaciół? W tych dniach, gdy odwie-

dzamy groby naszych bliskich, trudno o tym wszystkim nie myśleć. Saduceusze być 
może szukali zaczepki z Jezusem. A może po prostu pytali. Nie wierzyli wprawdzie  
w zmartwychwstanie, ale szukali. My też pytamy, bo nie radzimy sobie z wyobraże-
niami o przyszłym świecie. Bywa, że ktoś wątpi. A jednak szukamy nadziei sięgająca 
poza doczesne życie. 

2. Jezus sięga do historii Mojżesza. Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako „Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”. Co to ma wspólnego ze zmartwychwsta-

niem? Pan Bóg odwołał się do osób, które w czasach Mojżesza już dawno nie żyły na 
tej ziemi. Ale Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Czyli Abraham, Izaak i Jakub 
żyją nadal. Żyją dzięki temu, że pozostają w relacji z Bogiem. „Z Jego mocy mają ży-
cie” (Jan Paweł II). Pośmiertne życie człowieka pochodzi z miłości Boga. Jeśli jestem 
w relacji z Nim, to ten związek jest podstawą mojego trwania na wieki. Pomyślmy  
o ludzkiej miłości. Jeśli kogoś kocham, to chcę by kochana osoba była ze mną.  
I to na zawsze. Mówiąc „kocham cię” mówisz zarazem „bądź, nie zostawiaj mnie, 
nie umieraj”. Ludzka miłość nie ma siły, by pokonać śmierć. Ale miłość Boga ma 
tę moc. Nieśmiertelność, którą daje nam Bóg, jest wskrzeszeniem, czyli ocaleniem 
całego człowieka, jego duszy i ciała. Bóg stworzył naszą duszę i ciało. Kocha nas  
„w całości”, więc i ocali „w całości”, czyli wskrzesi. 

3. Jak to będzie z naszym ciałem? Św. Jan Paweł II podkreśla, że zmartwych-
wstaniemy w ciałach mężczyzn i kobiety. A jednak w tym nowym świecie „ani 

się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić”. „Sens męskości i kobiecości zostanie 
w «świecie przyszłym», wraz ze zmartwychwstaniem, ukonstytuowany na nowo”. Bę-
dziemy podobni do Boga o niebo bardziej niż obecnie, podkreśla papież. Nie przez 
odcieleśnienie człowieka, ale przez „uduchowienie cielesnej natury”. Pojawi się inny 
„układ sił” wewnątrz człowieka: „zmartwychwstanie oznacza nowe poddanie ciała 
duchowi”. 

4. Dlaczego nie będzie już małżeństwa? Bo małżeńskie „jedno ciało” jest obra-
zem miłości Boga do człowieka, jest znakiem zapowiadającym niebo. Kiedy 

zobaczymy już Boga twarzą w twarz, nie będziemy już potrzebowali zapowiedzi. We 
wnętrzu komunii z Bogiem odnajdziemy jednak ludzi z Nim zjednoczonych. Wierzymy, 
że to, co dobre, prawdziwe i piękne w więzi małżeńskiej będzie jakoś obecne, oczysz-
czone, uwydatnione we wnętrzu relacji z Bogiem. 

5. Wniosek praktyczny: Małżeństwo, nawet najdoskonalsze, nie zaspokoi w peł-
ni ludzkiego głodu miłości. Zawsze zostaje jakiś brak, tęsknota, samotność. 

Dlatego nie wolno oczekiwać od współmałżonka, by był Bogiem. Małżeństwo jest 
związkiem dwojga grzeszników. Nie można liczyć na to, że skończony człowiek zaspo-
koi nasze nieskończone pragnienia. Z drugiej jednak strony prawdą jest to, że jeśli 
szukać jakichś wyobrażeń nieba, to można je odnaleźć właśnie w szczęśliwym życiu 
małżeńskim i rodzinnym. 

Ks. Tomasz Jaklewicz



3

W dniach od 10 do 15 września br. 
odbyła się IV edycja Archidiece-

zjalnej Pielgrzymki Chorych i Niepełno-
sprawnych do Lourdes. Dyrektorem tej 
pielgrzymki był ks. dr Roman Chromy, 
który napisał do jej uczestników nastę-
pujące słowa: – Przed nami niecałe 5 
dni wspólnej wędrówki po śladach św. 
Bernadetty Soubirous i… samego Boga, 
który uczynił ją narzędziem swego dzia-
łania. Szczególnymi znakami staną się 
dla nas w sanktuarium woda, światło 
zapalonych podczas procesji świec i olej 
chorych. Wyjątkowe miejsce podczas 
naszego pobytu w Lourdes przypadnie 
oczywiście Eucharystii i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Chrystus, naj-
lepszy Lekarz naszych obolałych dusz  
i ciał, prawdziwie będzie między nami 
przechodził. Otwórzmy serca na Jego łaskę…

* * *
Pielgrzymka do Lourdes to moje dotąd 
niespełnione marzenie. Zrodziło się w moim 
sercu już dawno, bo w 1996 roku, gdy 
przeczytałam małą książeczkę pt. „Ob-
jawiasz się wędrującym” z pięknym sło-
wem wstępnym ks. prof. Jerzego Szymi-
ka. Autorką tej niezwykle poruszającej 
książeczki o odbytej właśnie pielgrzymce 
dla chorych – między innymi do Lourdes 
– jest Dobromiła Salik, a jej sposób dzie-
lenia się przeżyciami ujął mnie tak bardzo 

za serce, że po-
stanowiłam ją 
osobiście po-
znać, co udało 
się dopiero rok 
później. Pamię-
tam, że całko- 
wicie wtedy po- 
dzielałam sło-
wa ks. prof. 
Szymika, któ-
r y  t a k  w e 
wspomnia- 
nym wstępie napisał: – Pielgrzymkowe 
reminiscencje Dobromiły są pisane w po-
koju serca. Tak je odbieram – jako czytel-
nik. Takimi we mnie zapadły. Czytałem je 
z rosnącym zdumieniem, ba: z zazdrością. 
Jak jest możliwe pisać tak prosto, pięknie, 
delikatnie o swoim życiu, jakby się wła-
śnie nie kończył XX wiek – epoka zamętu, 
dramatycznych pytań i bezdomności? Po 
przeczytaniu wiedziałem jednak na pew-
no: oto spotykam się z czymś wielkim,  
z czymś o wiele większym niż ta mała ksią-
żeczka. Z czymś, za czym tęskni i czego 
pragnie każde ludzkie życie. Za wędrowa-
niem w stronę Objawiającego się Sensu.  
I że jest ono możliwe. Tak więc po lekturze 
tej książeczki zapragnęłam nie tylko piel-
grzymować do świętych miejsc, ale mieć 
serce otwarte na wszystko, czym Bóg ob-
darza mnie każdego dnia. Uświadomiłam 
sobie wtedy w bardzo mocny sposób, że 
nasze życie jest wędrówką i pielgrzymo-
waniem do Boga właśnie. Dlaczego? Pięk-
nie o tym pisze Dobromiła: – Są chwile, 
gdy Bóg ociera się o nasze małe, ludzkie 
sprawy. I gdy my ocieramy się o Tajem-
nicę. Są miejsca, w których przemawia  
w niecodzienny dla nas sposób. Gdzie za-
czynamy rozumieć, że ziemia, na której 
stoimy, jest święta. Wędrujemy ku tym 

Bóg objawia się wędrującym

Matka Boża z Lourdes (fot. arch. Wikipedii)

Abp Wiktor Skworc i bp Marek Szkudło towarzyszyli pielgrzymom w Lourdes

(fo
t. 

Ro
m

an
 K

os
zo

ws
ki

)



4

chwilom, ku tym miejscom, ku Tajemni-
cy. Chwile i miejsca są jednak tylko pre-
tekstem. On jest nieustanną obecnością. 
Zwykle zapominamy o niej, jak o powie-
trzu. Dlatego przypomina, że JESTEM Mu 
na imię. Objawia się wędrującym. I mówi 
im – o tym, co dla nich najważniejsze. Na 
przykład o zaufaniu. O powierzeniu się 
Mu z ufnością. O swojej miłości.

* * *
Tyle moich osobistych refleksji i wspo-
mnień… Pora wrócić do tegorocznej IV 
Archidiecezjalnej Pielgrzymki Chorych 
i Niepełnosprawnych do Lourdes. Or-
ganizatorami pielgrzymki był Wydział 
Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej  
w Katowicach, Apostolstwo Chorych, Ca-
ritas Archidiecezji Katowickiej oraz Biuro 
podróży PL Travel. Wzięło w niej udział 
220 uczestników oraz 50 osobowy ze-
spół złożony z lekarzy, pielęgniarek, du-
chownych oraz muzyków Orkiestry Dętej 
Polskiej Grupy Górniczej. Pielgrzymom 
towarzyszył biskup pomocniczy Marek 
Szkudło oraz arcybiskup Wiktor Skworc. 
Pielgrzymka w tym roku nie miała wy-
miaru jedynie  archidiecezjalnego, gdyż 
zgłosiły się osoby ze wszystkich stron Pol-
ski: Jarosławia, Krasnegostawu, Pomorza, 
diecezji legnickiej, bielsko-żywieckiej oraz 
opolskiej. Niedawno dowiedziałam się, że 
jedną z uczestniczek tej pielgrzymki była 
nasza parafianka p. Irena Zawiła, która 
należy do Legionu Maryi. Postanowiłam 
zaprosić ją na spotkanie, aby opowie-

działa, jak przeżyła tę pielgrzymkę, jakie 
wrażenia i wspomnienia pozostały w jej 
sercu. Udostępniła mi otrzymany tam 
modlitewnik pielgrzyma – prawdziwą 
skarbnicę wiedzy o Lourdes i programie 
pielgrzymki. – Zgłosiłam się na tę piel-
grzymkę poprzez Apostolstwo Chorych.  
I nie żałuję – powiedziała p. Irena. War-
to tam pielgrzymować, by Maryję prosić 
o zdrowie i orędownictwo we wszystkich 
trudnych sprawach, jakie nam przynosi 
życie. Logistycznie było to trudne przed-
sięwzięcie z uwagi na obecność osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidz-
kich. Z Katowic wyruszyliśmy 10 września 
br. 6 autokarami na lotnisko w Pyrzowi-
cach. Tam czekał na nas specjalny samo-
lot typu Boeing 787-9 Dreamliner, który 
wystartował o godz. 16.30 i bezpośrednio 
dolecieliśmy nim do Lourdes. Ze wzglę-
du na dużą ilość uczestników podzielono 
nas na grupy według kolorów chust, jakie 
otrzymaliśmy. Ja należałam do grupy zie-
lonej – dodała p. Irena. 

* * *
Lourdes jest miastem leżącym u pod-
nóża Pirenejów, w dolinie, przez którą 
przepływa wartki górski potok Gave de 
Pau. Nad całym miastem góruje bazyli-
ka Niepokalanego Poczęcia NMP, która 
„wyrasta jakby ze skały”. Pod bazyliką 
mieści się krypta, w której spoczywa-
ją relikwie św. Bernadetty. Pod kryptą 
została wybudowana inna piękna bazy-
lika dedykowana również Matce Bożej –  
Różańcowej. Najważniejszym miejscem 
w Lourdes jest jednak Grota Massabiel-
ska, która mieści się na skale po prawej 
stronie bazyliki. Nieustannie płoną tam 
świece jako nieodłączny element kul-
tu Matki Bożej. Jest to bowiem miejsce,  
w którym począwszy od 11 lutego do 16 
lipca 1858 roku Matka Boża z różańcem 
w ręku objawiła się osiemnaście razy ma-
łej Bernadetcie Soubirous. W czasie szes-Pani Irena Zawiła na pielgrzymce w Lourdes (fot. arch. I.Z.)
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nastego objawienia 25 marca 1858 roku 
Maryja przedstawiła się: – Jestem Niepo-
kalane Poczęcie. Stąd wezwanie wybudo-
wanej tu trójstopniowej bazyliki. – Myślę, 
że wiara Bernadetty i obecność Maryi  
w tym miejscu poprowadziły architektów, 
konstruktorów i budowniczych do stwo-
rzenia tak monumentalnego dzieła – na-
pisał obecny na tej pielgrzymce ks. Antoni 
Bartoszek, kapelan Apostolstwa Chorych. 
- Skała w Lourdes odsłania ewangeliczny 
obraz Chrystusa – Skały, fundamentu na-
szego życia i kamienia węgielnego. Jeśli 
kamieniem węgielnym jest Chrystus, do-
tykające nas burze i trzęsienia ziemi nie 
zniszczą budowli naszego życia, której 
podstawa jest tak trwała. One je jedy-
nie oczyszczą i jeszcze mocniej zwiążą ze 
Skałą. Chrystus jest Skałą mocniejszą niż 
nasze słabości, grzechy i zranienia. On pa-
nuje nad wszystkimi zawieruchami życia, 
Jego Miłość jest większa od śmierci. Pa-
trząc na bogaty program tej pielgrzymki, 
widzę, że pielgrzymi mieli okazję w tym 
świętym miejscu niejako dotknąć Boga  
i doświadczyć Jego bliskości poprzez 
udział w czterech procesjach eucha-
rystycznych i maryjnych ze świecami,  
w międzynarodowej Mszy świętej w ba-
zylice św. Piusa X, w Mszach świętych  
w Grocie, w bazylice różańcowej, w ko-
ściele św. Bernadetty oraz w Drodze 
Krzyżowej. Był czas na zwiedzanie miejsc 
związanych z życiem św. Bernadetty, ale 
przede wszystkim na prywatną modlitwę, 
adorację Najświętszego Sakramentu i ró-
żaniec. Pani Irena Zawiła tak wspomina te 
dni: - W Lourdes spełniło się moje marze-
nie. Mogłam każdy z tych dni poświęcić 
Bogu i Maryi. Nigdy nie miałam tak dużo 
czasu na modlitwę i to w tak niezwykłym 
miejscu. Czułam się tam napełniona mi-
łością Boga i Maryi, co dawało mi siłę 
do pokonywania trudów tej pielgrzymki. 
Wzruszający był widok bardzo szczęśli-
wych, a przecież ciężko chorych ludzi na 

łożach i wózkach inwalidzkich. W nich 
mieszka Bóg. Gdy w procesji mijaliśmy 
miejscowy szpital, to mogliśmy zobaczyć, 
że przebywający w nim chorzy łączyli się 
z nami na wspólnej modlitwie. Lourdes 
to miejsce, gdzie dużo ludzi się nawraca. 
Powszechna jest wiara, że woda ze źródła 
w Grocie Massabielskiej ma moc uzdra-
wiającą. Wodę można bez ograniczeń pić 
i nabrać sobie do własnego pojemnika  
z zamontowanych koło Groty licznych kra-
nów. Obok są baseny do uzdrawiających 
kąpieli. Mocno przeżyłam w tym miejscu 
odnowienie chrztu świętego. Jestem bar-
dzo szczęśliwa i wdzięczna Bogu, że mo-
głam w tej pielgrzymce uczestniczyć.

* * *
Nasza życiowa pielgrzymka trwa. Bóg 
objawia się wędrującym. Warto marzyć  
i warto pielgrzymować. A póki co, miejmy 
serca otwarte i gotowe, aby żyć chwilą 
obecną zgodnie z Jego wolą. Żyjąc chwi-
lą obecną, możemy dobrze wykonywać 
trudne nieraz obowiązki; stajemy się zdol-
ni unieść wszystkie krzyże i możemy zna-
leźć drogę własnego uświęcenia. W tych 
listopadowych dniach, gdy wspominamy 
naszych bliskich zmarłych, gdy wierzymy, 
że osiągnęli już niebo, gdy pomagamy im 
w tym modlitwą – miejmy świadomość, 
że dobre życie chwilą obecną może być 
dla nas kartą wstępu do świętości.

Krystyna Kajdan

Bazylika w Lourdes (fot. Roman Koszowski)
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Og³oszenia duszpasterskie
32.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(6 listopada 2022 r.)

1.	 Kolejna	katecheza	dorosłych	z	cyklu	po-
święconego	przykazaniom	odbędzie	się	
we	wtorek	o	godzinie	18.30	w	kościele.	
Tematem	 będzie	 drugie	 przykazanie:	
„Nie	będziesz	brał	Imienia	Pana	Boga	
swego	nadaremno”.	

2.	 W	 piątek	 obchodzimy	 Narodowe	
Święto	 Niepodległości.	 Pontyfikalna	
Msza	 święta	 w	 intencji	 ojczyzny	 zo-
stanie	odprawiona	w	katedrze	o	10.30.	 
W	naszej	parafii	Mszę	świętą	za	Polskę	
odprawimy	o	18.00.	

3.	 W	sobotę	powracamy	do	adoracji	od	
17.00	do	18.00	z	okazją	do	spowiedzi.	

4.	 W	sobotę	w	naszym	kościele	rozpocz-
ną	się	23.	Jesienno-zimowe	Koncerty	 
w	Brynowie.	Recital	organowy	wykona	
Tomasz	 Głuchowski	 z	 wrocławskiej	
Akademii	Muzycznej.	Centralnym	punk-
tem	programu	będzie	wielkie	preludium	
i	fuga	h-moll	J.S.	Bacha.	Początek	kon-
certu	w	sobotę	o	19.00.	Kolejne	kon-
certy,	w	niedzielę	13	listopada,	odbędą	
się	w	sąsiednich	kościołach	Brynowa	 

Każda niedziela to mała Wielkanoc. 
W Eucharystii spotykamy zmar-

twychwstałego Pana, który daje nam 
nadzieję i pokarm nieśmiertelności. 
Prośmy o umocnienie wiary w życie 
wieczne i w nasze zmartwychwstanie 
na końcu czasów.  

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona 
na renowację naszej katedry.

–	 o	 17.00	 na	 Gawronów	 i	 o	 19.00	 
u	św.	Rodziny.	Jak	napisała	pani	Mał-
gosia	Trzaskalik-Wyrwa,	organizatorka	
koncertów	–	„Nasze	organy	Marcusse-
na	już	od	23	lat	dostarczają	nam	całą	
paletę	muzycznych	kolorów,	w	sam	raz	
na	jesienny	sobotni	wieczór”.	Serdecz-
nie	zapraszamy!

5.	 Przyszłą	niedzielę	obchodzimy	w	naszej	
diecezji	jako	Dzień	Muzyki	Liturgicznej,	
a	 zarazem	 Światowy	 Dzień	 Ubogich	
oraz	 Dzień	 Solidarności	 z	 Kościołem	
Prześladowanym.	 Przed	 kościołem	
będzie	 zbiórka	 na	 Fundację	 Papieską	
Pomoc	Kościołowi	w	Potrzebie.	

6.	 Nadchodzi	czas	kolędy,	czyli	odwiedzin	
duszpasterskich.	 Po	 dwuletniej	 prze-
rwie	spowodowanej	pandemią	chcemy	
wrócić	do	kolędy	w	tradycyjnej	formie.	
Rozpoczniemy	w	sobotę	przed	pierwszą	
niedzielą	Adwentu,	tj.	26	listopada.	Plan	
odwiedzin	duszpasterskich	pojawi	się	
wkrótce	na	stronie	internetowej	para-
fii,	a	w	przyszłym	tygodniu	w	gazetce	
parafialnej.	

7.	 W	 tym	 tygodniu	w	 ramach	modlitwy	
wzajemnej	 modlimy	 się	 o	 nowe	 po-
wołania	kapłańskie	i	zakonne	z	naszej	
parafii.	

8.	 W	 Gościu	 Niedzielnym	 przeczytamy	
m.in.	o	problemie	samotności.		

9.	 Na	nowy	 tydzień	niech	Pan	Bóg	nam	
pobłogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
6 do 13 listopada 2022 r.

32. NIEDZIELA ZWYKŁA  06.11
7.30 Za ++ Mariannę i Józefa Sierac-

kich oraz za ++ z rodziny Sie-
rackich 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 sio-
strę Weronikę i ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

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

12.00 1 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest: Ireny Małgorza-
ty Bilnickiej, Marii Paszek, Ery-
ka Józefa Mirowskiego i Jana 
Jakuba Ceranowicza, ich rodzi-
ców i chrzestnych

 2 int. W intencji Aliny Cerano-
wicz z okazji 6. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże, zdrowie i dary Du- 
cha Świętego

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

z okazji rocznicy urodzin –  
o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  07.11
8.00 Za + Juliana Zbiciak (2. roczni-

ca śmierci) – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Za ++ członków Legionu Maryi 
– o radość życia wiecznego

WTOREK  08.11 
8.00 Za ++ Henryka Ferdynus, ojca 

Bernarda, Stefanię Iwan oraz 
++ z rodziny – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Irenę Bolińską (rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

W tygodniu od 6 do 12 listopada 2022 roku 

modlimy się o nowe powołania kapłańskie  

i zakonne z naszej parafii. 

Niech nasza modlitwa doda młodym ludziom 

odwagi do pójścia za głosem Pana, by służyć 

Bogu i ludziom.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  09.11 
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
8.00 Za ++ rodziców, dziadków  

i całe pokrewieństwo – o ra- 
dość życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Feliksa i Ger-
trudę Lubina, siostrę Małgorza-
tę i brata Leonarda z żoną –  
o dar życia wiecznego

CZWARTEK  10.11 
WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, 
papieża i doktora Kościoła
8.00 Za + Henryka Kowalskiego –  

o radość życia wiecznego
18.00 Za + Teresę Służewską –  

o dar życia wiecznego

PIĄTEK  11.11 
WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, 
biskupa i męczennika
8.00 Za ++ rodziców Joannę i Paw-

ła, za ++ rodzeństwo oraz za 
++ z rodzin Bula i Leś – o dar 
nieba

18.00 W intencji Ojczyzny

SOBOTA  12.11 
WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, 
biskupa i męczennika
8.00 Za + Marię Kotyrba i ++  

z najbliższej rodziny – o dar 
życia wiecznego

18.00 Za + Annę Wawrzyniak (1. rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

33. NIEDZIELA ZWYKŁA  13.11
7.30 W intencji Barbary Jarczak  

z okazji 65. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i zdrowie

9.00 Za ++ rodziców Katarzynę  
i Wacława oraz Bolesława, He-
lenę, Stefana,  Weronikę, Igna-
cego, Stanisława, Jana, Józefa  
Urbańskich, a także syna Hen-
ryka – o radość życia wiecznego

10.30 Za ++ Ludwika Leśniaka oraz 
żonę Walerię – o dar życia 
wiecznego

12.00 Za ++ rodziców Stanisławę  
i Józefa Miodońskich oraz te-
ściów  Stanisławę i Tadeusza 
Nawrockich – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ Michalinę, Antoninę, Mar-
cina, Kazimierza i Grzegorza 
Bebłot – o dar życia wiecznego

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 środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 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.


