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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Fasada Katedry Chrystusa Króla w Katowicach (fot. Henryk Przondziono)

Katedra i kolęda 
Kochani Parafianie!
Dziś odpust w naszej katedrze. Warto przypomnieć, że granitowe elementy ołtarza, 
ambony i chrzcielnicy naszego kościoła pochodzą ze złomu granitowego z budowy ka-
tedry. Oczywiście jest to tylko ciekawostka. Katedra jako świątynia biskupa pozostaje 
zawsze Matką wszystkich kościołów diecezji. W uroczystość Chrystusa Króla świętu-
jemy pierwszą rocznicę beatyfikacji bł. ks. Jana Franciszka Machy (20 listopada 2021) 
oraz setną rocznicę utworzenia Administratury Apostolskiej na Górnym Śląsku (7 listo-
pada 1922 r.), która dała początek diecezji katowickiej. Z tych dwóch okazji zaśpiewa-
my uroczyste Te Deum.

Przed nami kolęda. Pandemiczna przerwa zrobiła swoje, ale podejmiemy próbę 
powrotu do tej tradycji. Jej najważniejszym elementem jest wspólna modlitwa oraz 
błogosławieństwo domu i domowników. Chwila rozmowy nie zawsze się udaje, ale 
próbujmy przekazać sobie wzajemnie rzeczy istotne. Proszę nie przejmować się tzw. 
kopertą. To absolutnie nie jest konieczne. Wiemy, że nie jest łatwo związać dziś ko-
niec z końcem. Dzięki Waszej ofiarności nasza parafia działa, sporo rzeczy w kościele 

udało się zrobić, w domu parafialnym go-
ścimy nadal dwie Ukrainki z dwójką dzie-
ci. Owszem, niepokoimy się o ceny gazu  
i prądu, ale mamy nadzieję, że przeżyjemy 
zimę w ogrzewanym kościele. Po kolędzie 
będzie chodził także ks. Marek Gancarczyk, 
ks. Stefan Czermiński i ks. Rafał Skitek. Bez 
ich pomocy nie dalibyśmy rady, więc proszę 
przyjmijcie ich jak swoich. 

Wasz proboszcz 
Ks. Tomasz Jaklewicz 
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Patrz na Krzyż

1.„To jest Król żydowski”. Ten napis miał być szyderstwem. Łukasz zapewne ce-
lowo wspomina o nim w kontekście drwin żydowskich przywódców i rzymskich 

żołnierzy. Piłat każąc umieścić ten napis na krzyżu chciał dokuczyć w ten sposób 
Żydom, którzy wymogli na nim wyrok śmierci. To jedyny znany nam tekst, który na-
pisano o Jezusie w czasie Jego ziemskiego życia. Nieświadomie rzymski namiest-
nik stał się prorokiem. Bo te słowa stały się częścią misterium Krzyża. Patrząc na 
Ukrzyżowanego chrześcijanie widzą w Nim władcę, który nie jest jedynie królem ży-
dowskim, lecz Panem całego świata. Umierając zapanował nad grzechem, śmiercią, 
nienawiścią. Krzyż jest tronem Bożej Miłości, która daje siebie do końca. I w ten 
sposób pokonuje zło.

2. Tej miłości nie zobaczą Ci, których serce pełne jest szyderstwa. Łukasz wymie-
nia kilka grup, które drwią z ukrzyżowanego Króla. To członkowie Sanhedrynu 

zaślepieni swoją religijną wiedzą i władzą. To żołnierze, których motywuje zwykły 
sadyzm albo chęć pokazania władzy. Jezus jest bezbronny, a oni są panami sytuacji, 
mają w rękach broń. Szydzi także jeden ze złoczyńców. Jest tak samo bezbronny jak 
Jezus, cierpi tak samo jak On. A jednak atakuje Jezusa. Cierpienie automatycznie nie 
uszlachetnia. Na dnie niedoli można przeklinać swój los, Boga i wszystkich wokół. 
Jaki rodzaj pychy odbiera mi zdolność widzenia? 

3. Łukasz pisze także, że „lud stał i patrzył”. Czy była to postawa zimnej obo-
jętności? Czy neutralność jest możliwa, gdy patrzy się na krzyż? Nie! Jezus 

ukrzyżowany zmusza do wyboru, do zajęcia postawy. Kogo zobaczyli ludzie patrzący 
na konającego Jezusa? Czy przytakiwali w duchu szydercom? Czy raczej stali pod 
krzyżem tak jak Maryja, Jan czy Maria Magdalena, czyli z miłością, współczuciem, 
wiarą? Muszę zobaczyć siebie w tym tłumie. I zdecydować, po której stronie jestem. 

4. Wśród szyderstw dominujących wokół krzyża, rozbrzmiewają słowa pełne wiary. 
Jak światło w mroku. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa” – woła jeden ze złoczyńców. Wcześniej uznał swoją winę. Boi się Boga, jest pe-
łen pokory. Dlatego w Jezusie dostrzega czyste dobro, które zostało podeptane przez 
ludzi. Prosi Go o łaskę. Zwraca się jak poddany do króla. Odpowiedź Jezusa brzmi: 
„Dziś będziesz ze mną w raju”. To oczywiście obietnica dana dobremu łotrowi. Ale 
nie tylko jemu. Te słowa tłumaczą uniwersalny sens krzyża. Jezus nie chce wybawiać 
siebie, ale nas. Tak działa miłość. Taka jest istota Jezusowego panowania. Każdy  
z nas w jakimś sensie jest łotrem, który powinien ponieść karę za grzech. Ale dzięki 
Jezusowi mam szansę stać się dobrym łotrem i wejść do raju. Jeśli tylko jestem 
wystarczająco pokorny, aby uznać, że w Nim jest moje zbawienie. I zbawienie świata. 

5. Kard. Sarah przypomina, że „zwrócenie Kościoła ku światu nie może oznaczać 
oddalenia od Krzyża, wyrzeczenie się skandalu Krzyża.(…) Nie mamy sprawiać, 

by Kościół był możliwy do zaakceptowania według kryteriów świata. Mamy oczysz-
czać Kościół, aby ukazywał światu Krzyż w całej jego nagości”. Bo tylko w Nim jest 
zbawienie. Świata i moje. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Na początku listopada br. do kancela-
rii parafialnej przyszli państwo Ewa 

 i Janusz Kurkowie – nasi parafianie, by 
zamówić na dzisiejszą niedzielę 20 li-
stopada br. Mszę św. w intencji Trzech 
Pokoleń, które doczekały Złotych Godów 
małżeńskich.  O ile dobrze pamiętam,  
a redaguję naszą parafialną gazetkę od 
26 lat, nigdy nie było tego typu intencji. 
Bardzo mnie to zaintrygowało, tym bar-
dziej, że w panu Januszu rozpoznałam 
znanego animatora kultury, pedagoga, 
pianistę i aktywnego członka wielu sto-
warzyszeń twórczych, byłego dyrektora 
różnych instytucji kultury, ale przede 
wszystkim osobę, która przez 37 lat pra-
cowała i współpracowała z Polskim Ra-
diem Katowice. 

Radość z TRzech Pokoleń JubilaTów
Okazało się, że pierwszym pokoleniem 

Złotych Jubilatów byli śp. dziadkowie  
p. Janusza: Bronisława z d. Olejniczak  
i Władysław Gajewscy. Obchodzili swoje 
święto w 1961 roku. Natomiast drugim 
pokoleniem obchodzącym swoje Złote 
Gody w 1991 roku byli śp. rodzice p. Ja-
nusza: Irena z d. Gajewska i Józef Kurko-
wie. Trzecie pokolenie to oczywiście nasi 
parafianie: Ewa z d. Go-
łucka i Janusz Kurkowie, 
którzy swoje 50-lecie 
małżeństwa obchodzili  
w tym roku wiosną  
i otrzymali już list gratu-
lacyjny z błogosławień-
stwem księdza arcybi-
skupa Wiktora Skworca. 
Arcybiskup zaprosił ich 
na uroczystą Mszę św. 
dla Jubilatów w katowic-
kiej katedrze Chrystusa 
Króla w maju br. Była 
to wzruszająca uroczy-
stość! Potem nadeszły 

wakacje, wyjazdy zagraniczne i wiele in-
nych spraw, ale w sercach naszych Jubi-
latów pojawiła się potrzeba, aby za te Złote 
Gody Trzech Pokoleń podziękować Bogu 
właśnie w naszej świątyni, by w czasie tej 
szczególnej Eucharystii niebo połączyło się 
z brynowską ziemią. – Mieszkamy w Kato-
wicach od 50 lat, a w Brynowie od prawie 
30 lat, w naszej wspaniałej parafii, gdzie od 
zaraz, od czasów proboszcza ks. Eugeniu-
sza Krasonia czuliśmy się jak w rodzinie  
i nadal tak się czujemy. Mamy tu wspa-
niały, skromny kościół z niezwykłą, przy-
jazną atmosferą – mówią nasi Jubilaci. 
Dodatkową radością jest fakt, że od dzisiaj 
parafia modli się za mieszkańców ulicy Cy-
bulskiego, a to właśnie ich ulica. Państwo 
Kurkowie od kilku lat weekendy spędzają 
w swoim mieszkaniu w Krakowie, w para-
fii zabytkowego kościoła z XIV wieku pod 
wezwaniem Bożego Ciała, ale do Brynowa 
zawsze wracają z radością.

ciekawosTki z życia JubilaTów wzięTe
Mając przed sobą tak zacnych Jubila-

tów, przypomniałam im prośbę księdza 
arcybiskupa seniora Damiana Zimonia, 
który przed wielu laty wizytował naszą 
parafię i zobowiązał mnie – jako osobę 

WOJTYŁA, ARMSTRONG I KURKOWIE

Trzy Pokolenia, które doczekały Złotych Godów małżeńskich (foto arch. rodzinne jotka)
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redagującą gazetkę parafialną – aby na jej 
łamy zapraszać małżeńskich Jubilatów, 
by swoim doświadczeniem długoletniego 
wspólnego życia mogli podzielić się i dać 
przykład młodym małżeństwom. W trak-
cie miłej rozmowy okazało się, że państwo 
Kurkowie – wprawdzie z pewnymi oporami 
wynikającymi zapewne z pokory i skrom-
ności – przekazali mi wiele ciekawostek  
o sobie, które złożone razem w jedną całość 
stanowią piękną mozaikę ich sakramen-
talnego życia we dwoje. Pani Ewa Kurek  
z domu Gołucka pochodzi z Zembrzyc koło 
Wadowic. W tamtejszym kościele przyjęła 
jeszcze w szkole podstawowej sakrament 
bierzmowania z rąk krakowskiego biskupa 
Karola Wojtyły. A w szkole średniej religii 
przez 1 rok uczył ją ks. Stanisław Dziwisz, 
obecny kardynał, osobisty sekretarz papie-
ża Jana Pawła II. Pan Janusz Kurek urodził 
się w Krakowie. Jego ojcem chrzestnym 
został stryj ks. Karol Kurek – pallotyn, który 
był kolegą gimnazjalnym Karola Wojtyły – 
przyszłego papieża. Na dowód pan Janusz 
pokazał mi listę absolwentów wadowic-
kiego gimnazjum im. Marcina Wadowity  
z 1938 roku, na której oprócz Karola 
Wojtyły i Karola Kurka mogłam zobaczyć 
znanych mi z mediów przyjaciół papieża: 
Jerzego Klugera, Eugeniusza Mroza i Zbi-
gniewa Siłkowskiego. Nasi rodzice znali 
się od dziecka, rodziny też się znały. Wa-
kacje spędzałem w Zembrzycach i tam po-
znałem Ewę, zakochałem się – wspomina 
pan Janusz. Moja mama i tata Janusza byli 
zaprzyjaźnionymi sąsiadami - dodaje pani 
Ewa. Państwo Kurkowie pobrali się w para-
fialnym kościele w Zembrzycach w kwiet-
niu 1972 roku. Minęło 50 lat i trudno nie 
zapytać Jubilatów o receptę na tak trwały 
związek. – Od pokoleń moja rodzina była 
bardzo liczna, zamieszkała w różnych miej-
scach w kraju, a nawet w USA i Argentynie. 
Nikt nigdy się nie rozwiódł, słowo rozwód 
było po prostu nieznane. Wychowana  
w takim środowisku otrzymałam najlep-
sze wzorce – powiedziała pani Ewa. A pan 
Janusz twierdzi, że trwały związek tworzą 

miłość, szacunek i wzajemne zrozumienie,  
a z tak cudowną małżonką chciałby do-
czekać - jak Pan Bóg pozwoli – kolejnych 
jubileuszy. Po ślubie zamieszkali w Kato-
wicach. Owocem ich miłości jest syn Klau-
diusz, a dumą trzy wnuczki. Aleksandra 
jest pilotką małych samolotów, pisze pracę 
magisterską w Akademii Sztuki Wojennej 
w Warszawie. Natalia jest studentką psy-
chologii na Uniwersytecie Jagiellońskim  
w Krakowie. Haneczka jest uczennicą 1. kla- 
sy szkoły podstawowej. Pani Ewa Kurek, 
z wykształcenia ekonomistka przez 22 lata 
pracowała w Centrali Zaopatrzenia Hut-
nictwa w Katowicach.  Pan Janusz Kurek 
w sierpniu 1992 roku wygrał konkurs na 
prowadzenie Agencji Reklamy OKAY Ra-
dia Katowice, która za swoją działalność 
otrzymała wiele nagród, wyróżnień i za-
szczytów. W swoim biurze powiesił zdję-
cie Jana Pawła II i z jego uniwersalnymi 
słowami: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 
W 2021 roku prestiżowe Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Reklamy przyznało panu 
Januszowi Tytuł Honorowego Członka IAA 
POLSKA – W naszej pracy zawsze duży 
nacisk kładliśmy na etykę zawodową, kla-
rowność postępowania i traktowanie z sza-
cunkiem wszystkich, z którymi skrzyżowa-
ły się nasze drogi. W takim postępowaniu 
pomagały nam słowa naszego wielkiego 
Polaka i to właśnie ta bezcenna sentencja 
stała się mottem naszej Agencji – napisał 
we wstępie do jubileuszowego wydawnic-
twa, gdy w 2017 roku Agencja obchodziła 
swoje 25-lecie. Przeglądając to wydawnic-
two, widzę, że na ręce pana Janusza napły-
nęły z tej okazji liczne gratulacje, życzenia, 
podziękowania i dowody uznania od wielu 
znanych ludzi kultury, mediów, biznesu  
i Kościoła. Arcybiskup Wiktor Skworc na-
pisał między innymi: – Z okazji Waszego 
Jubileuszu składam życzenia udanego 
wprowadzania przesłania świętego Pa-
pieża Polaka w działalność zawodową  
i życie osobiste, a na każde nowe wyzwa-
nie stojące przed Wami z serca udzielam 



5

pasterskiego błogosławieństwa. Z niema-
łym wzruszeniem zobaczyłam w tym wy-
dawnictwie także naszą „Parafię Najświęt-
szych Imion Jezusa i Maryi” z dedykacją 
autora Michała Lubiny: „Sympatycznemu 
Januszowi z nadzieją, że „mój” Brynów 
stanie się NASZYM Brynowem”. Należy 
jeszcze dodać, że pan Janusz nieznany 
świat wszechobecnej reklamy zobaczył po 
raz pierwszy w 1966 roku, gdy jako bar-
dzo młody człowiek przyjechał do Stanów 
Zjednoczonych.

louis aRmsTRong i bRachmański
Nie da się pisać o wspaniałych Jubi-

latach, nie wspominając, że pan Janusz 
w czasie pobytu w USA spotkał się z Lo-
uisem Armstrongiem – najwybitniejszym 
trębaczem i muzykiem jazzowym w historii 
muzyki. Wylansował on wielkie standardy 
muzyki jazzowej oraz światowej muzyki 
popularnej, jak choćby „What a Wonderful 
World”. Podczas spotkania w lipcu 1967 
roku w Waszyngtonie Louis Armstrong 
podarował p. Januszowi swoje zdjęcie  
z dedykacją. Od tego czasu pan Janusz zo-
stał wielkim entuzjastą i admiratorem wiel-
kiego SATCHMO. Armstrong zmarł 6 lipca 
1971 roku. W hołdzie temu Wielkiemu 
Artyście pan Janusz złożył przywieziony  
z Polski biało-czerwony wieniec z polską 
flagą. Gdy w 2003 roku otwarto Muzeum 
Louisa Armstronga w Nowym Jorku, 
podczas którego pan Janusz był jedynym 
gościem zaproszonym z Polski, wręczył 
dyrektorowi tego Muzeum statuetkę Arm-
stronga wykonaną z brązu przez wybitne-
go śląskiego artystę rzeźbiarza Zygmunta 
Brachmańskiego. Muszę jeszcze dodać, 
że pan Janusz czynił usilne starania, aby 
Poczta Polska wydała znaczek z podobizną 
Louisa Armstronga i w tym celu napisał 
list otwarty do wielu instytucji i ludzi kul-
tury, prosząc ich o wsparcie. Niestety do 
tej pory nie udało się tego znaczka wydać.  
Pan Janusz Kurek jako członek-założyciel 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Trady-
cyjnego był zaangażowany w powstanie  

z inicjatywy Prezesa PSJT Tadeusza Orgie-
lewskiego – jedynego w Europie pomnika 
Louisa Armstronga, który znajduje się przed 
siedzibą Filharmonii Częstochowskiej.

kolędowe TRadycJe
Ze względu na zbliżający się okres ad-

wentu i Bożego Narodzenia warto jeszcze 
wspomnieć, że od ponad 25 lat państwo 
Kurkowie tradycyjnie organizują kolędowa-
nie dla rodziny i przyjaciół. – Nasze kolędo-
we spotkania zaszczycili swoją obecnością 
między innymi: Jego Ekscelencja ks. abp 
Damian Zimoń – metropolita senior, ks. dr 
Bartłomiej Kuźnik, ks. dziekan Eugeniusz 
Krasoń oraz kilkakrotnie ks. prałat kanonik 
Władysław Zązel - kapelan Związku Podha-
lan, z którym jesteśmy od lat zaprzyjaźnie-
ni – mówią Jubilaci. Muszę dodać, że pani 
Ewa jest członkinią tego Związku.

życzenia
Kończąc, pragnę – w imieniu naszych 

Duszpasterzy oraz całej wspólnoty para-
fialnej – złożyć zacnym Jubilatom najser-
deczniejsze gratulacje i życzenia: jedności, 
miłości i zgody na dalsze lata wspólnego 
życia. Niech przyniosą one szczęście, ra-
dość, zdrowie i spełnienie marzeń. Nie-
chaj dobry Bóg Wam hojnie błogosławi  
i obdarza potrzebnymi łaskami na dziś, na 
jutro i po wsze czasy. A panu Januszowi 
– jutrzejszemu solenizantowi – życzymy 
dodatkowo wszelakiego dobra i pięknego 
dnia imienin. 

Krystyna Kajdan

Ewa i Janusz Kurkowie gościli na wspólnym rodzinnym kolędowaniu  
w Karcmie Pod Strzechom ks. arcybiskupa Damiana Zimonia oraz byłego 

proboszcza ks. Eugeniusza Krasonia – 2012 (foto arch. rodzinne jotka)



6

Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(20 listopada 2022 r.)

1. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w zbiórce Caritas i ofiarowali 
dary na rzecz potrzebujących. Dziś 
ostatni dzień zbiórki. 

2. W poniedziałek ministranci mają 
swoje święto patronalne – św. Tar-
sycjusza. Zapraszamy ministrantów 
z rodzicami na Mszę o 18.00,  a po 
Eucharystii na spotkanie w salce. 

3. Kolejna katecheza dorosłych od-
będzie się nie w najbliższy, ale  
w następny  wtorek tj. 29 XI o 18.30 
w kościele. 

4. Spotkanie dla rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych odbędzie w środę 
o godzinie 18.30. Bardzo prosimy 
o dostarczenie brakujących potwier-
dzeń chrztu dzieci. 

5. Kolejne warsztaty robotyki lego od-
będą się w sobotę o 9.30 w salce. 

W ostatnią niedzielę roku liturgicz-
nego obchodzimy Uroczystość  

Jezusa Chrystusa Króla. Dziękujemy 
dziś Bogu za dar świętości bł. ks. 
Jana Machy w pierwszą rocznicę jego 
beatyfikacji. W dziękczynnym Te Deum 
jednoczymy się z naszą katedrą, która 
przeżywa swój odpust. 

Kolekta przeznaczona jest dziś na 
potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać 
za każdą ofiarę.

Są przeznaczone dla ministrantów 
i chłopców chętnych do służby przy 
ołtarzu. Ze względu na kolędę, bę-
dzie to ostatnie w tym roku kalen-
darzowym spotkanie z robotami.

6. W sobotę zapraszamy na adorację 
od 17.00 do 18.00 z okazją do 
spowiedzi. 

7. W najbliższą sobotę rozpoczniemy 
kolędę, czyli wizytę duszpasterską. 
Pierwsza kolęda na ul. Przepiórek  
i ul. Pawiej, druga na ul. Św. Huber-
ta. W przyszłą niedzielę pierwsza 
kolęda na ul. Kukułek, ul. Szczygłów 
i ul. Jerzyków od 18-26. Druga na 
ul. Kanarków. Kolędę rozpoczynamy 
o 14.00. Cały plan odwiedzin jest 
także na naszej stronie internetowej 
oraz w gablotce.  

8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy 
Adwent. Roraty będziemy odprawiać 
od poniedziałku do piątku o godzi-
nie 18.00. 

9. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Cybulskiego. 

10. W Gościu Niedzielnym przeczytamy 
dziś min. o niesłusznych oskarże-
niach wobec św. Jana Pawła II. Jest 
także nowy, grudniowy numer Małe-
go Gościa z adwentową zdrapką. 

11. Na ostatni tydzień Roku Liturgicznego 
przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 
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20 do 27 listopada 2022 r.

NIEDZIELA  20.11
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, 
KRÓLA WSZECHŚWIATA
7.30 Za + Mieczysława Szczypkę 

(rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Helenę i Jana 
oraz braci Józefa i Włodzimierza 
Zagórskich – o dar nieba

10.30  Za ++ Alicję i Andrzeja Chabora 
– o radość życia wiecznego

12.00 1 int. Za ++ Huberta Kalinow-
skiego i Janinę Lebiodę – o dar 
życia wiecznego
Msze św. w intencji Trzech 
Pokoleń, które doczekały Zło-
tych Godów małżeńskich:

 2 int.  Za ++ dziadków Broni-
sławę i Władysława Gajewskich 
oraz za ++ rodziców Irenę i Jó-
zefa Kurków – o radość życia 
wiecznego

 3 int. W intencji Ewy i Janusza 
Kurków z okazji 50. rocznicy 
ślubu, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą  
o dalsze błogosławieństwo Bo- 
że i zdrowie

18.00 Za ++ Elżbietę (w dniu imienin) 
oraz Wacława Krak – o radość 
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  21.11 
WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP
8.00 Za ++ rodziców Sabinę i Józefa 

– o radość życia wiecznego
18.00 W intencji ministrantów naszej 

parafii oraz ich rodzin

WTOREK  22.11 
WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, 
dziewicy i męczennicy
8.00 W intencji Cecylii z okazji 50. 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze błogosławieństwo 
Boże i zdrowie

18.00 Za + ks. Marka Targiela (rocz-
nica urodzin) – o radość życia 
wiecznego

ŚRODA  23.11 
8.00 W intencji męża Romualda  

z okazji rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzy- 
mane łaski i prośbą o dalsze  

W tygodniu od 20 do 26 listopada 2022 roku modli-
my się za mieszkańców ulicy CYBULSKIEGO. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamot-
nionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem 
oraz źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



błogosławieństwo Boże i zdro-
wie

18.00 Przez wstawiennictwo św. Ro-
dziny i Maryi Niepokalanej  
o błogosławieństwo Boże, dary 
Ducha Świętego i mężne, mą-
dre serce męża i ojca dla Toma-
sza z okazji 40. rocznicy urodzin

CZWARTEK  24.11 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
ANDRZEJA DUNG-LAC, 
prezbitera i Towarzyszy
8.00 Za + Urszulę Ryng (2. rocznica 

śmierci) oraz za ++ rodziców 
– o radość życia wiecznego (od 
rodziny)

18.00 Dziękczynna w  intencji Andrze-
ja Miemczyk z okazji rocznicy 
urodzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo  zdrowie

PIĄTEK  25.11 
8.00 Za ++ Stefanię Wilczyńską 

(rocznica śmierci) oraz męża 
Waleriana – o dar życia wiecz-
nego

18.00 W intencji Kazimierza Służew-
skiego z okazji 92. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-

sze błogosławieństwo Boże  
i zdrowie

SOBOTA  26.11 
8.00 1 int. W intencji Magdaleny i jej 

rodziny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

 2 int. Za + Jana Marysza –  
o dar życia wiecznego

18.00  Za ++ Martę i Wilhelma Kściu-
czyk oraz za ++ braci Ryszarda 
i Alojzego Ryt – o dar nieba

1. NIEDZIELA ADWENTU  27.11
7.30 W intencji  Ewy z okazji rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Bo- 
że błogosławieństwo dla całej 
rodziny

9.00 Za ++ Rozalię i Sabinę Wieczo-
rek oraz za Anielę i Zofię Bąk 
– o radość życia wiecznego

10.30  Za + Zdzisława Banaś (w dniu 
imienin) – o radość życia wiecz-
nego

12.00 Za ++ rodziców Mariannę i Jó-
zefa Chabora oraz dziadków  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ z rodzin Gregor i Szew-
czyk – 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.


