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I czyt.: Iz 35, 1-6a.10 Psalm: 146, 6c-10

II czyt.: Jk 5, 7-10 Ewangelia: Mt 11, 2-11

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE

Kochani Parafianie!
Święta za pasem. Przed nami trzeci tydzień 
Adwentu. Dziękujemy jednemu z naszych Pa-
rafian za interwencję w sprawie starej wierzby 
przy ul. Przyklinga, której gałęzie zwisały nie-
bezpiecznie nad jezdnią wzdłuż kościoła. Straż 
Pożarna usunęła, co trzeba. Ta akcja skojarzy-
ła mi się z adwentowym wezwaniem do przy-
gotowywania dróg dla Pana. Czasem łatwiej coś zasadzić niż wyrwać. Praca dobrego 
ogrodnika polega jednak nie tylko na sadzeniu i sianiu, ale i na usuwaniu lub przycina-
niu tego, co wyrosło ponad miarę. Nasze „ego” ma stałą tendencję do nadmiernego 
wzrostu. Pycha nigdy nie umiera. Jest jak hydra, której odrasta głowa. Potrafi się do-
czepić do wszystkiego, nawet do dobrych spraw. Cel pychy jest zawsze jeden – zdetro-
nizować Boga i zasłonić nam drogę powrotu do Niego. Żal wycinać. Tak mówią ludzie. 
Ale jeśli się nie wytnie w porę, to może dojść do nieszczęścia. Nie warto płakać nad 
wszystkim. Bóg jest Bogiem życia, co ma umrzeć, niech umiera. Oczywiście nie mówię 

już o starych wierzbach, ale o pracy 
nad sobą. O przycinaniu rozrostów 
swojego egoizmu. 

Jeśli ktoś nie był jeszcze na rora-
tach, to zapraszamy od poniedział-
ku do piątku o 18.00. Zaczynamy  
w ciemnościach, ale na Gloria za-
wsze pojawia się światło. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz Proboszcz 

WYC INAN IE

6 grudnia w naszym kościele na roratach pojawił się św. Mikołaj z podarunkami
(fot. Krystyna Kajdan)
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Odwaga stawiania pytań

1.„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść…” Bibliści zastanawiają się, czy to moż-
liwe, żeby tak wielki prorok jak św. Jan miał wątpliwości. Może Jan pytał tylko ze 

względu na uczniów, chcąc umocnienia ich wiary? Przyznam, że bardziej przekonuje 
mnie proste wytłumaczenie, że wielki prorok uwięziony przez Heroda przeżył w karce-
rze chwilę zawahania. Trafił tam z powodu tego, że upomniał się o prawdę o małżeń-
stwie. Naraził się władcy, który uważał, że ma prawo do żony swego brata. Jan po-
wiedział twarde „nie wolno”. Być może gdy słyszał o Jezusie głoszącym miłosierdzie, 
zwątpił w sens zasad, o które się upomniał. Nawet prorok ma prawo mieć chwile, 
w których traci pewność wiary. Płynie stąd pociecha dla nas, słabych, których w chwili 
próby ogarnia zwątpienie. 

2. Żyjemy w czasach, gdy niestałość zasad stała się podstawową zasadą. Duch 
relatywizacji wniknął do wnętrza Kościoła. Wielu próbuje zbyć milczeniem pro-

blemy, które nękają dziś wiernych i pasterzy. Czy jednak prorocka odwaga nie polega 
również na stawianiu pytań, które inni boją się zadać? Jasne wyrażenie wątpliwo-
ści jest lepsze niż pokątne szemranie. Jan nie bał się, że zadanie pytania Jezusowi 
nadweręży jego reputację męża Bożego. Goszczący niedawno w Polsce kard. Sarah, 
bliski współpracownik papieża, nazwał jasno, w Janowym stylu, to, co wielu dziś nie-
pokoi. Mówił: „Kryzys w Kościele jest tak ogromny, jakbyśmy już nie wiedzieli, czego 
nauczać. Jakbyśmy nie mieli doktryny, objawienia i depozytu wiary. Jeden episkopat 
mówi jedno, drugi drugie. Jeden biskup mówi jedno, drugi mówi coś innego, a wierni 
są zdezorientowani. To prawdziwy kryzys kapłaństwa”. 

3. Jan Chrzciciel zadał swoje pytanie Jezusowi. To ważna lekcja. Prawdą jest Je-
zus. W Nim są wszystkie odpowiedzi. Zauważmy, w jaki sposób Pan odpowie-

dział Janowi. Najpierw odwołał się do cytatów z Izajasza zapowiadających nadejście 
Mesjasza. Wskazał w ten sposób, że słowo Boże wypełnia się w Nim. Zasadą Bożego 
działania jest ciągłość. Nowe wyrasta ze starego. W chwilach ciemności konieczne 
jest odnowienie zaufania w prawdę Bożego słowa. Potem Jezus wypowiada zdanie, 
które rozjaśnia wątpliwości Jana: „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. 
Trzeba odnaleźć światło w Chrystusie, w słowie Bożym i w Tradycji Kościoła. 

4. Jezus nie gani Jana Chrzciciela. Przeciwnie, oddaje mu hołd. Jan nie jest cho-
rągiewką na wietrze ani człowiekiem odziewającym się w miękkie szaty, któ-

re uchodziły za symbol zbytku, światowości, blichtru. Jan nie owijał w bawełnę, nie 
bawił się w dyplomację. Nie podlizywał się władcom, modom, ideologiom. Był kimś 
więcej niż prorokiem, był Bożym wysłańcem. Dlaczego „najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on”? Bo Jezus przynosi nowość, która przekracza Stary 
Testament. Pomyślmy, jak bardzo zostaliśmy obdarowani, przynależąc do Jezusa. Nie 
możemy pozwolić sobie na to, aby kryzys przesłonił nam Chrystusa albo podciął wiarę 
w Kościół. Kryzys dobrze zdiagnozowany i przeżyty jest szansą na umocnienie, pogłę-
bienie wiary. Zamiatanie problemów pod dywan tylko kryzys powiększa. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Pani Danuto, należy Pani do tego pokolenia brynowian, 
które mimo podeszłego wieku nadal aktywnie działa i nie próżnuje, mało tego 
– odbywa Pani dalekie podróże! Czy może Pani podzielić się z nami wrażeniami  
z ostatniego pobytu w  Afryce? 

DANUTA SEDLAK – SYBIRACZKA – AFRYKANKA: – Może najpierw przypomnę, że 
dwa lata temu opowiadałam na łamach gazetki o wywózce na Sybir mojej rodziny  
w czasie II wojny światowej, o tym, w jakich strasznych warunkach tam żyliśmy  
i o tym, że uratowali nas żołnierze generała Władysława Andersa, wywożąc do Afryki. 
Tam zapewniono nam pomoc i opiekę. Razem z mamą i młodszą siostrą tęskniły-
śmy jednak za ojcem oraz za Polską, dlatego też po wojnie wróciłyśmy do Katowic.  
Z biegiem czasu najgorsza część dzieciństwa zatarła się w mojej pamięci, a pojawiła 
się tęsknota za Afryką, za zapachem i kolorem jej ziemi, przypływami oceanu, bujną 
roślinnością i za ogromnym baobabem, na którym figlowały koczkodany. Uganda  
i Kenia kojarzą mi się ze szczęściem, poczuciem bezpieczeństwa i sytością. Powrót 
do tej szczęśliwej krainy dzieciństwa stał się możliwy dopiero w wolnej Polsce po 
1989 roku. Byłam tam wielokrotnie. Z grupą byłych mieszkańców osiedli afrykań-
skich organizowaliśmy różne formy pomocy, by spłacić dług wdzięczności. Wiele sa-
tysfakcji dała mi wieloletnia funkcja Przewodniczącej Komisji Współpracy z Zagranicą 
w Zarządzie Związku Sybiraków. Niestety okres mojej aktywności przemija. Na szczę-
ście pozostały trwałe ślady naszej działalności, chociażby zbudowanie z naszych 
składek Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków w Ugandzie.

Ma Pani w tym względzie niezliczone zasługi, dlatego spotkała Panią niedawno 
miła niespodzianka!

Nieoczekiwanie zostałam zaproszona do wzięcia udziału w rządowej delegacji 
do Kenii jako gość honorowy, by z tamtejszą Polonią świętować Święto Niepodle-
głości 11 Listopada. Wydarzenie to zorganizowała Ambasada RP w Nairobi, aby 
uczcić 80-lecie przybycia polskich uchodźców do Afryki. Stąd moja tam obecność  
i p. Artura Woźniakowskiego z Częstochowy, także Sybiraka-Afrykańczyka. Oprócz nas  
w skład tej delegacji wchodzili: pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Miejsc 
Pamięci p. Wojciech Labuda, zastępca 
dyrektora Departamentu Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP 
p. Aleksandra Kucy i minister p. Barbara 
Sośnicka. Wszyscy byli dla nas bardzo 
mili i traktowali nas z wielkim szacun-
kiem. A moim bagażem zawsze się ktoś 
zaopiekował. Nasza samolotowa podróż 
do Nairobi, z przesiadką we Frankfurcie, 
trwała 11 godzin. Na miejscu zostaliśmy 
zakwaterowani w pięknym hotelu z kli-
matyzacją. A w Mombasie z hotelowego 
okna miałam cudny widok na Ocean In-
dyjski i kwieciste żywopłoty.

Moje pokolenie doskonale wie, co oznacza brak wolności

Przed odsłoniętą tablicą w Mombasie (od lewej) stoją – Wojciech Labuda, 
Aleksandra Kucy, Jacek Bazański, Artur Woźniakowski, Danuta Sedlak  
oraz przedstawiciele władz miasta Nairobi (fot. arch. powiempolsce.pl)
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W jakich wydarzeniach tam Pani uczestniczyła?
Miesiąc temu, w 80 rocznicę mojego przybycia do Mom-

basy – znów znalazłam się w tym największym mieście 
portowym Kenii i ważnym centrum turystycznym. I tam  
w Mombasie uczestniczyłam w uroczystym odsłonięciu ta-
blicy na murach Bastionu w Fort Jesus poświęconej ponad 
18 tys. Polaków, którzy po przejściu przez śniegi Syberii  
i sowieckich łagrów znaleźli schronienie w Afryce Wschod-
niej. Jako świadek tych wydarzeń byłam bardzo wzruszona 
i szczęśliwa, że mogę w swym przemówieniu przypomnieć 
te chwile i wyrazić wdzięczność za gościnę.

Była tam Pani w czasie, gdy cały świat był ogarnięty straszliwą wojną wywołaną 
przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i radziecki…

Tak, przypomniałam o tym, że moje szczęśliwe dzieciństwo w Polsce zostało bru-
talnie przerwane na skutek jednej z czterech masowych deportacji ludności, którą 
przeprowadził sowiecki agresor. W pierwszej z nich, przeprowadzonej w lutym 1940 
roku z ziem Polski zagrabionych przez ZSRR, wywieziono 140 tys. osób na Sybir, 
gdzie tysiące ludzi umierało z głodu, chorób i ciężkiej pracy. Na szczęście zmiana 
sytuacji politycznej i militarnej umożliwiła wyprowadzenie przez generała Andersa ze 
Związku Radzieckiego w 1942 roku do Iranu 115 tys. osób – ponad 78 tys. żołnie-
rzy oraz 37 tys. kobiet i dzieci. Ludność cywilna została następnie rozmieszczona  
w różnych częściach świata, a 18 tys. osób, czyli niewielka część ofiar wojny, znalazła 
schronienie w Afryce. Ta historia pobytu w Afryce polskich dzieci jest mało znana, bo 
do 1989 roku była całkowicie przemilczana. Dopiero prof. Hubert Chudzio z Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie przypomniał o tułaczych losach Polaków w czasie II wojny światowej. Odsłonięta 
tablica na murach Bastionu Fort Jezus upamiętnia także księcia Eustachego Sapie-
hę, prawdziwie niezłomnego człowieka, ministra spraw zagranicznych w okresie walki 
o granice II RP, działacza Polskiego Czerwonego Krzyża, odpowiedzialnego za opiekę 
nad rodzinami, przebywającymi w Afryce Wschodniej. Był bardzo wykształcony, znał 
kilka języków. Pochowany na kenijskiej ziemi Eustachy Sapieha jest symbolem trud-
nej i krętej drogi naszego narodu – przykładem Polaka, który w ciężkich czasach niósł 
wiele dobra, ofiarnie służąc Ojczyźnie i bliźnim. W uroczystościach tych wzięli udział 
nie tylko Sybiracy, ale także wnuczka śp. ministra Sapiehy, p. Maria Beckmann.  
W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego p. Wojciech Labuda odczytał list skie-
rowany do kenijskiej Polonii. Mieliśmy też tam okazję zwiedzić miejscowe muzeum, 
w którym przedstawiona jest cała historia zsyłek. Korzystając z okazji ofiarowałam 
im Biuletyn o Rongai, wydany przez nasz „Klub pod Baobabem”, który ma siedzibę 
we Wrocławiu i zrzesza wszystkich byłych mieszkańców osiedli afrykańskich. Oby ta 
tablica była dowodem i kolejnym znakiem Pamięci Ofiar Sybiru oraz gwarancją, że ten 
ważny rozdział historii naszego narodu nie ulegnie zapomnieniu. Muszę też dodać, że 
byliśmy tam bardzo gościnnie przyjęci przez rodzinę księcia Sapiehy w ich posiadło-
ści. Wraz z miejscową Polonią uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w intencji 
Ojczyzny odprawionej przez misjonarza z Polski ks. Jana Marciniaka – salezjanina  
i dyrektora szkoły technicznej w Nairobi Don Bosco Boys’ Town oraz przez dwóch 
czarnoskórych księży znających język polski! Jako ciekawostkę dodam fakt, że pod 
koniec tej mszy świętej lunął długo oczekiwany deszcz, prawdziwa ściana deszczu! 

Danuta Sedlak z  ambasadorem p. Jackiem 
Bazańskim (fot. Artur Woźniakowski)
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Miała Pani też okazję gościć w ambasadzie RP w Na-
irobi…

Tak, po wspomnianym deszczu przewieziono nas sa-
mochodami do Ambasady RP, gdzie piękną uroczystość  
z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada zorganizował 
ambasador p. Jacek Bazański. Miałam tam zaszczyt wrę-
czyć Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Sybiraków p. am-
basadorowi Jackowi Bazańskiemu i p. konsul Annie Ba-
zańskiej, bo wspaniale opiekują się polskimi cmentarzami 
opłacając strażników. W swoim przemówieniu w ambasa-
dzie wyraziłam radość, że mogę w tym miejscu świętować 
104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej, a następnie okupacji hitlerow-
skiej i sowieckiej oraz po wyzwoleniu się spod represyjnej komunistycznej władzy. 
Moje pokolenie doskonale wie, co oznacza brak wolności. Do niedawna celebrowa-
nie dnia odzyskania niepodległości 11 Listopada było przecież niemożliwe, groziło 
nawet represjami ze strony aparatu komunistycznego PRL. Dla mnie osobiście był 
to powód do głębokiej refleksji nad kartami polskiej historii. Przeżyliśmy bowiem 
okrutną okupację, cztery deportacje na Sybir w zatłoczonych, bydlęcych wagonach, 
wieloletnią tułaczkę i oto z tej” właśnie przyczyny możemy świętować ten dzień 11 
listopada nawet w Kenii. Pojęcie „Sybir” było tematem tabu do czasu odzyskania 
niezawisłości w 1989 roku. Nie mogliśmy mówić o swych przeżyciach, by nie narażać 
się na represje w szkole, w miejscu pracy. Musieliśmy zatajać tułaczkę ze Związku 
Sowieckiego do Ojczyzny przez kraje Afryki Wschodniej: Kenię, Tanzanię i Ugandę. 
Odzyskaliśmy wolność dzięki „Solidarności”– największego i najpiękniejszego ruchu 
społecznego, doprowadziliśmy do zburzenia Muru Berlińskiego. To dzięki nam zmie-
nił się świat. Wyraziłam nadzieję, że zawsze będziemy pamiętać o tym, co udało nam 
się wspólnym zbiorowym wysiłkiem osiągnąć. Daje nam to poczucie patriotycznej 
dumy.

Ma Pani jeszcze jakieś szczególne wspomnienie z ostatniego pobytu w Kenii?
W ambasadzie spotkałam naszego rodaka p. Radosława Malinowskiego, który 

zapytał mnie o red. Krzysztofa Błażycę z katowickiego „Gościa Niedzielnego” – zna-
nego afrykanistę. Dodał, że ożenił się z Kenijką, że ma zamiar razem z małżon-
ką i gromadką dzieci wrócić do Polski i zamieszkać w Katowicach-Brynowie! Pan 
Radosław jest prezesem Fundacji HAART KENYA i HAART POLAND i ekspertem  

w zakresie przeciwdziałania handlowi ludź-
mi, wykładowcą akademickim w Tangaza 
University College w Nairobi, konsultantem 
Unii Afrykańskiej do spraw bezpieczeństwa 
oraz współpracownikiem Unii Europejskiej  
w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Ma  
na tym polu olbrzymie zasługi i doświadcze-
nie.

Pani Danuto, bardzo dziękuję za kolejną 
lekcję wciąż mało znanej historii naszego 
narodu.

Ks. Jan Marciniak – polski misjonarz SDB  
z miejscowymi kapłanami odprawiał mszę św. 

w intencji naszej Ojczyzny 
(fot. Danuta Sedlak)

Danuta Sedlak przed wejściem do Parku Narodowego w Nairobi 
(fot. Artur Woźniakowski)
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Og³oszenia duszpasterskie
I I I  N IEDZIELA ADWENTU –  GAUDETE

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(11 grudnia 2022 r.)

1. Roraty odprawiamy od poniedziałku 
do piątku o 18.00. Zapraszamy do-
rosłych i dzieci. Od soboty rozpoczy-
na się druga część Adwentu, która 
przygotowuje nas bezpośrednio do 
świąt Bożego Narodzenia.

2. Katecheza dla dorosłych odbędzie 
się we wtorek po Mszy wieczornej 
w kościele, czyli o 18.45. Temat: 
Czwarte przykazanie: „czcij ojca 
swego i matkę swoją”. 

3. Kontynuujemy odwiedziny kolędowe 
w tradycyjnej formie. Dziś pierwsza 
kolęda na ul. Rzepakowej 4a, 4b, 
4c, 4d, 4i, druga na ul. Rzepako-
wej 4e, 4f, 4g, 4h, 4j. W piątek od 
16.00 kolęda przy ulicy Skowron-
ków. W sobotę pierwsza kolęda przy 
ul. Warzywnej od 1-3 oraz 17-38  
i ul. Sienna, druga – ul. Żytnia i ul.  
Warzywna od 4-10, trzecia – ul. 
Przyklinga i ul. Ligęzy. W przyszłą 
niedzielę pierwsza kolęda – ul. Bry-
nowska 43, druga – ul. Brynowska 

Dzisiejsza Trzecia Niedziela Ad-
wentu to tzw. Niedziela Gau-

dete. Słowo „gaudete” oznacza 
„radujcie się”. Najgłębszym źró-
dłem radości jest Bóg. Zatęsknijmy 
mocniej za Nim, otwórzmy serca na 
znaki Jego obecności. Prośmy, by 
przemienił nasze smutki w radość. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na potrzeby naszej parafii. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę.

57a.  W soboty i w niedzielę rozpo-
czynamy o 14.00. 

4. W zakrystii można nabyć kartki 
świąteczne, opłatki i świece Caritas 
na stół wigilijny. 

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

6. Ostatni koncert w ramach Jesien-
no-Zimowych koncertów w Katowi-
cach Brynowie odbędzie się dzisiaj  
o godz. 19 w kościele św. Rodziny. 
Będzie to recital organowy Mariusza 
Kozieła. Zapraszamy.

7. Rodzinny koncert ewangelizacyjny 
„Betlejem w Spodku” odbędzie się 
w czwartek 29 grudnia br. o 19.00. 
Bilety w cenie 60, 70 i 80 zł można 
nabyć przez Internet pod linkiem: 
www.betlejemwpolsce.pl. W na-
szym kościele koncert kolędowy 
Magdy Anioł planujemy na 6 stycz-
nia. Już dziś zapraszamy. 

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

9. W sobotę 17 grudnia odwiedzimy 
chorych z sakramentami. Prosimy 
ich zgłaszać w zakrystii, kancelarii 
lub telefonicznie na probostwie.

10. W Gościu Niedzielnym przeczytamy 
m.in. o tym, dlaczego jedna trzecia 
Polaków pozytywnie ocenia wprowa-
dzenie stanu wojennego. 

11. W niedzielę radości „Gaudete” ży-
czymy radości głębokiej płynącej  
z więzi z Bogiem. Niech On sam 
nam pobłogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
11 do 18 grudnia 2022 r.

3. NIEDZIELA ADWENTU 
– GAUDETE  11.12
7.30 Za ++ Leokadię i Zenona oraz 

Marka – o radość życia wiecz-
nego

9.00 Za ++ rodziców Mariannę  
i Franciszka  Jurasik, za siostrę 
Teresę i Józefa Gustaw, za 
męża Jana oraz syna Henryka 
– o radość życia wiecznego

10.30 1 int. Za ++ rodziców Mariana 
i Emilię Sielskich oraz Łucję  
i Józefa Utrata – o dar nieba

 2 int. Za + Krystynę Gralewską 
(rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 Za ++ rodziców Sabinę i Jana 
Perek oraz za ++ z rodziny Wil-
kosz – o dar życia wiecznego

18.00 W intencji rodziny Chabora,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo Boże i zdrowie

PONIEDZIAŁEK  12.12 
8.00 Za + Ewę Solską – o dar życia 

wiecznego (od koleżanek i ko-

legów z przychodni przy ulicy 
Ligockiej)

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

WTOREK  13.12 – WSPOMNIENIE 
ŚW. ŁUCJI, dziewicy i męczennicy
8.00 Za + mamę Krystynę (2. rocz-

nica śmierci) oraz za ++ z rodzi-
ny z obu stron – o dar nieba

18.00 Za + Helenę Jarczak (14. rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

ŚRODA  14.12 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, 
prezbitera i doktora Kościoła
8.00  Za ++ ojców Adama Malskiego 

i Jana Gaś – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Stefana Maziarka (2. rocz-
nica śmierci) oraz za + żonę 
Marię Maziarek – o dar życia 
wiecznego 

W tygodniu od 11 do 17 grudnia 2022 roku modlimy 
się za mieszkańców ulicy DWORSKIEJ. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamot-
nionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa 
– w tym adwentowym czasie – będzie dla nich źródłem 
obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  15.12 
8.00 Za + Juliusza Suchy (rocznica 

urodzin) oraz za ++ Jana i Ro-
zalię – o dar życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Annę (rocznica 
urodzin) i Eryka Tomeckich oraz 
za ++ z rodziny – o radość życia 
wiecznego

PIĄTEK  16.12 
8.00 Za + Januarego Marczykiewicza 

(1. rocznica śmierci), za ++ 
Teresę, Józefa i Marka Żechow-
skich oraz za ++ Krystynę i 
Władysława Marczykiewiczów 
– o radość życia wiecznego 

18.00 Za + Reginę Zaleską, za jej ++ 
rodziców Henryka i Marię oraz 
za ++ teściów Władysława i 
Jadwigę – o radość życia wiecz-
nego

SOBOTA  17.12 
8.00 1 int. Za + Emanuela Romań-

czyka (rocznica urodzin) –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Jana Widerę –  
o radość życia wiecznego (od 
Zakładu Pogrzebowego ABIASZ)

 3 int. Dziękczynna w intencji 
Andrzeja Ogorzały (30. rocznica 

urodzin), z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i zdrowie

18.00  Za + Marię  (rocznica urodzin) 
– o radość życia wiecznego

4. NIEDZIELA ADWENTU  18.12
7.30 Za ++ Władysława, Annę, córki 

z mężami oraz syna – o radość 
życia wiecznego

9.00 Za ++ Janinę i Tadeusza Gąsior 
oraz za ++ z rodzin Gąsior  
i Kłysińskich – o radość życia 
wiecznego

10.30  Za ++ rodziców i dziadków Kla-
rę i Franciszka oraz za ++  
z rodziny – o dar życia wieczne-
go

12.00 1 int. Za + ojca Emanuela Ro-
mańczyka (rocznica urodzin) 
oraz + teścia Gerarda Bekierz 
– o radość życia wiecznego

 2 int. Dziękczynna z okazji 50 
rocznicy ślubu Karola i Ewy oraz 
rocznicy urodzin, z prośbą  
o  dalsze błogosławieństwo 
Boże i zdrowie

18.00 Dziękczynna w intencji Krzysz-
tofa z okazji 40. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego: 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.


