
 

Nr 1/2021 (1)       28.11.2021 r. 

E-mail od Nadawcy 

 Każdy z nas lubi dostawać wiadomości… DOBRE WIADOMOŚCI… 

Najlepiej od kogoś kochającego, ciekawego i mądrego. Ten dreszczyk emocji 

w oczekiwaniu na nową pocztę i przyjemność czytania kolejnych inspirujących 

myśli, dobrych informacji, dowodów sympatii… Chcielibyśmy dzielić się 

z Wami, drodzy Parafianie, co miesiąc dobrymi wiadomościami w naszej para-

fialnej gazetce. 

 Dla nas, chrześcijan, tą najważniejszą dobrą wiadomością jest SŁOWO 

BOŻE. Dlatego każdy numer zawierać będzie refleksję na temat Słowa Bożego. 

Będziemy chcieli inspirować Was również życiem i postawami członków na-

szego już triumfującego Kościoła, czyli świętych i błogosławionych, a także re-

fleksjami, recenzjami i innymi interesującymi opracowaniami. Stałym elemen-

tem naszej gazetki będą opisy liturgii, które pozwolą głębiej przeżywać nasze 

spotkanie z Bogiem w świątyni. Nie zabraknie również wiadomości o najważ-

niejszych wydarzeniach w naszej wspólnocie parafialnej, kościelnej i nie tylko. 

Jako że chrześcijaństwo to nie tylko religia nadziei i miłości, ale również rado-

ści, na koniec będzie porcja „kościelnego” humoru. 

 Oddajemy, zatem, do Waszych rąk pilotażowy numer „Masz wiadomość 

(od świętego Gerarda)” i zapraszamy do lektury. Tematem przewodnim tego 

pierwszego wydania jest oczywiście Adwent. Mamy nadzieję, że co miesiąc bę-

dziecie niecierpliwie czekać na kolejną wiadomość od św. Gerarda. 
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Wiadomości (nie) z tej ziemi 
czyli skrót kazania do rozmyślania 

 
Gdyby trzeba było wskazać jakieś fragmenty Pisma 

Świętego, które mają jakiś związek z okresem 

adwentu, należałoby w zasadzie sięgnąć po cały 

Stary Testament, bo praktycznie od samego początku istnienia świata ludzie 

oczekiwali na przyjście Zbawiciela, co widoczne jest w starotestamentalnych 

księgach. Oczekiwania co do roli, jaką miał odegrać Mesjasz, były bardzo 

różne. Izraelici trwali przez całe wieki w kolejnych niewolach: asyryjskiej, 

babilońskiej, greckiej i rzymskiej. Dla jakiejś grupy słowo „Mesjasz” pewnie 

kojarzyło się więc z kimś, kto poderwie do walki o niepodległość i skutecznie 

do niej doprowadzi. Dziś wiemy, że nie o taką wolność chodziło. Dzieło 

zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus, ma wymiar duchowy. Chrystus 

pokonał śmierć i otworzył nam bramy raju. 

W osobie Jezusa wypełniły się zapowiedzi proroków, które mogą stać się 

dla nas szczególną inspiracją do adwentowych rozmyślań nad Słowem Bożym. 

Są to m.in. następujące teksty: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się 

odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, 

duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej (Iz 11, 1-2); W owych dniach 

i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on 

wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi 

zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie (Jr 33,15). Wypełnienie 

tych proroctw wyraźnie wybrzmiewa w scenie Zwiastowania, gdy Boży 

Posłaniec oznajmia Maryi: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 

Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 

Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 

a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1, 31-33). 

Czas adwentu ma podwójne znaczenie w życiu chrześcijanina. Jest 

nie tylko przygotowaniem do radosnego obchodu pamiątki Bożego Narodzenia, 

ale także czasem ciągle bardzo aktualnym, bo przygotowującym do wydarzenia, 

które jeszcze nie nastąpiło – dnia Paruzji, powtórnego przyjścia Zbawiciela 

na końcu czasów. Ewangelia I Niedzieli Adwentu mówi o tym bardzo wyraźnie. 

Na koniec więc jeszcze jeden cytat, który – niczym złota myśl wieńcząca dzieło, 

zapisana na ostatniej stronie Biblii – w liturgii tego okresu będzie nam często 

towarzyszyć: Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». 

Amen. [Maranatha!] Przyjdź Panie Jezu! (Ap 22, 20). 
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List od (Nie)Znajomej 
                      czyli kobiecą ręką pisane 

 

Drogi Przyjacielu,  

Piszę do Ciebie ten list, żeby podzielić się z Tobą 

moimi około-adwentowymi przemyśleniami.  

Pewnie to mało oryginalne stwierdzenie, ale chyba się ze mną zgodzisz, że 

nasze życie jest jak adwent. Ciągle na coś czekamy. Małe i duże oczekiwania są 

treścią każdego dnia. Dzieci czekają na dzwonek na przerwę, na nowy sezon 

Fortnite’a, na prezenty gwiazdkowe. Młodzi nie mogą się doczekać premiery 

nowego filmu, końca sesji, spotkania z sympatią. Czekamy na narodziny 

dziecka, urlop, teleporadę, promocję w Biedronce, spełnienie marzeń, na cud. 

W naszych małych i dużych oczekiwaniach możemy przyjmować dwie 

różne postawy: niecierpliwą i radosną. W tej pierwszej koncentrujemy się 

na BRAKU czegoś, w tej drugiej na NADZIEI otrzymania. Ta pierwsza 

prowadzi do zniecierpliwienia, rozdrażnienia, smutku i tęsknoty, tej drugiej 

postawie towarzyszy spokój, radość, dreszczyk emocji (przyjemny dreszczyk 

emocji absolutnie nie dotyczy oczekiwania na teleporadę ;-)) W moim życiu te 

dwa typy oczekiwania z pewnością przeplatają się ze sobą. A jak Ty czekasz? 

Radośnie czy niecierpliwie? 

Czasem, jednak nasze duże oczekiwania wydają się rozmijać 

z oczekiwaniami Boga względem nas i czekanie wydaje się bezcelowe. 

Co wtedy? Samotnie walczyć, dążyć niestrudzenie do celu aż się doczekam, 

a przy porażce odwrócić się na pięcie i odejść? Można… Ale chyba lepiej, 

szczęśliwiej i skuteczniej jest w wierze i zaufaniu oddać Bogu to nasze 

„czekanie” i nasze oczekiwania w przekonaniu, że On spełni pragnienia twego 

serca (Psalm 37,4). To trudne, ale chyba nie niemożliwe. 

Czy zastanawiałeś się czego Bóg oczekuje teraz od Ciebie? W Twojej 

sytuacji życiowej, na tym miejscu, gdzie się znajdujesz? Tak sobie myślę, że 

odpowiedź na to pytanie jest kluczem do dobrze przeżytego adwentu naszego 

życia. 

Z pozdrowieniami i życzeniami radosnego oczekiwania na Boże 

Narodzenie. 

Nie(Znajoma) 
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Z zapisków ceremoniarza 
czyli o liturgii piórem Mariusza 

 

Zdarza się czasem, że choć świadomie uczestni-

czymy w liturgii, to jednak pewne związane z nią rzeczy czy momenty są dla nas 

nie do końca zrozumiałe. Dlatego, dobry człowieku, zachęcam Cię do zanurze-

nia się w niniejszych zapiskach, które być może choć w drobnym stopniu rzucą 

światło na niejasne dotychczas kwestie, a może i wskażą coś zupełnie nowego, 

na co dotychczas nie zwracałeś uwagi. Utrzymując się w temacie numeru, za-

czniemy, a jakże, od początku, czyli od roku liturgicznego i adwentu. 
Czym w ogóle jest rok liturgiczny? Najprościej mówiąc, podobnie jak rok 

kalendarzowy, jest to ustalony podział pewnej większej jednostki czasu, 

na mniejsze, bardziej szczegółowe okresy. I tak jak rok kalendarzowy podzielić 

możemy na miesiące, tygodnie i dni, tak i rok liturgiczny możemy podzielić 

na okresy, ich części, tygodnie i poszczególne dni. Dzięki temu podziałowi ła-

twiej jest nam skupić się nad poszczególnymi wydarzeniami upamiętniającymi 

zbawcze wydarzenia z życia Pana Jezusa i znaleźć czas na przygotowanie się 

do ich owocnego przeżywania. 

Pierwszym okresem roku liturgicznego, jest adwent. Co ciekawe jego po-

czątek nie wypada co roku w tym samym dniu – jest to bowiem niedziela przy-

padająca między 27 listopada, a 3 grudnia. Wynika to z faktu, iż okres adwentu 

musi zawierać w sobie cztery niedziele (niekoniecznie całe tygodnie). Trady-

cyjnie do ich odliczania służy nam wieniec adwentowy, na którym co niedzielę 

zapalamy kolejną z czterech świec, symbolizujących nam upływ czasu. Choć 

poprzez wieniec podział adwentu na tygodnie utarł się nam w świadomości, to 

jednak dzielimy go przede wszystkim na dwie części: pierwsza z nich, w której 

rozważamy powtórne przyjście Pana, kończy się 16 grudnia. Druga, będąca bez-

pośrednim przygotowaniem do corocznego uobecniania uroczystości Narodze-

nia Pańskiego, kończy się jej wigilią (czyli dniem poprzedzającym), a więc 

24 grudnia. Owe ostatnie siedem dni adwentu, choć są to dni powszednie, 

w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych (o której w przyszłych numerach bę-

dzie mowa szerzej) są one na równi z dniami świątecznymi, co podkreśla ich 

ważność, a nas niejako zachęca, do głębszej refleksji nad treściami tekstów 

mszalnych i czytań na te dni przewidzianych. 

Jedną z wyróżniających cech adwentu są msze wotywne o Najświętszej 

Maryi Pannie, tak zwane Roraty. W tradycji przyjęło się, że to msze skierowane 

do dzieci, jednak również i dorośli są zaproszeni przez Matkę Najświętszą 

do wspólnego z Nią oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Chciejmy więc, 

w miarę naszych możliwości, włączyć się w ów czas radosnego oczekiwania, 

poprzez nasz udział w liturgii adwentu. 
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Pocztówka z nieba 
czyli historie o Bożych herosach opowiedziane przez Andrzeja 

 
Trzydziestego listopada wspominamy 

świętego Andrzeja Apostoła. Urodził się 

w Betsaidzie Galilejskiej, prawdopodobnie 

w podobnym czasie, co Jezus Chrystus. Najpewniej 

znał grekę, zresztą z tego języka pochodzi też jego imię 

(od aner – mężczyzna, bądź od andreia – odwaga). 

Jego bratem był święty Szymon Piotr, który według 

Ewangelii św. Marka i św. Mateusza został razem 

z nim powołany na ucznia Chrystusowego. Kiedy obaj 

zarzucali sieci rybackie, Jezus powiedział im: Pójdźcie 

za mną, a uczynię was rybakami ludzi. To powołanie 

dwóch braci bywa czasem interpretowane jako jedno 

z wielu nowotestamentowych odwróceń zła znanego 

z początków Starego Testamentu, tutaj konkretnie czynu Kaina – wówczas brat 

zabił brata z zazdrości o łaskę Bożą, teraz obaj dostępują służby Chrystusowi.  
Inaczej powołanie tego apostoła prezentuje św. Jan, według którego 

Andrzej zanim został apostołem, był uczniem Jana Chrzciciela. Gdy pustelnik 

pewnego dnia widząc Jezusa, powiedział Oto Baranek Boży, Andrzej zostawił 

proroka i razem z drugim uczniem (utożsamianym ze świętym Janem) pobiegł 

za Chrystusem, by zobaczyć, gdzie mieszka. Gdy się dowiedział, przyprowadził 

do Mistrza także swojego brata. 
W obu wariantach historii powołania tego apostoła wspólne jest to, że to 

właśnie Andrzej jest jednym z pierwszych powołanych i dlatego w tradycji pra-

wosławnej znany jest jako Protokletos (z greckiego pierwszy powołany). 

W Ewangelii Andrzej pojawia się później m.in. we fragmentach o uzdrowieniu 

teściowej Piotra (Mk 1, 29-31) czy rozmnożeniu chleba (J 6, 1-15). Po zesłaniu 

Ducha Świętego wyruszył ewangelizować Azję Mniejszą i tereny wybrzeża 

Morza Czarnego. Podobno dotarł aż nad Wołgę, czym tłumaczy się jego szcze-

gólny kult w Cerkwi prawosławnej i Kościołach wschodnich. Później przez le-

żącą w dzisiejszej Turcji Synopę trafił do Grecji i zginął śmiercią męczeńską 

w Patras, około 60 roku. Został ukrzyżowany na charakterystycznym krzyżu 

w kształcie litery X, który stał się jego atrybutem i został później nazwany 

na jego pamiątkę Krzyżem św. Andrzeja. Jego szczątki po licznych przeniesie-

niach ostatecznie wróciły do Patras. 
Święty Andrzej jest patronem rybaków, małżeństw, podróżujących (dla-

tego Krzyż św. Andrzeja znajduje się przed przejazdami kolejowymi), niektó-

rych miast (np. Bordeaux) i krajów (np. Szkocji, Grecji czy Rosji). 
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W telegraficznym skrócie 
czyli o tym, co nas czeka w najbliższym czasie 

 

 

1. Msze św. roratnie z kazaniami dla dzieci od poniedziałku do piątku 

o godz. 17.00, których wiodącym tematem będzie „Droga do Betle-

jem”. Piosenką towarzyszącą jest utwór Magdy Anioł i Adama 

Szewczyka „Podróż do Betlejem” (zapraszamy do posłuchania: 

https://www.youtube.com/watch?v=7er7YPCNMuE). 
2. Msze św. roratnie dla młodzieży i dorosłych w czwartki 

o godz. 18.00 (kazania głosić będzie ks. Józef Kara) oraz w soboty 

o godz. 8.00 (z kazaniami kapłanów duszpasterzujących w parafii). 

3. Sobota, 4 grudnia, wspomnienie św. Barbary – o godz. 8.00 msza św. 

w int. górników i ich rodzin. 

4. Środa, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP:  

• msza św. o godz. 16.30 z okazji 20. rocznicy założenia w naszej 

parafii Apostolatu „Margaretka”; 

• msza św. o godz. 18.00 z przyjęciem nowych kandydatek i odno-

wieniem złożonych przyrzeczeń przez marianki. 

5. Poniedziałek, 13 grudnia, wyjątkowo o godz. 18.00 różaniec fatimski. 

6. Czwartek, 16 grudnia, o godz. 18.00 msza św. z nabożeństwem ku czci 

św. Gerarda. 
 

 

Wiadomości z przymrużeniem oka 
 

W wypracowaniu o adwencie dziesięcioletni Adaś napisał:  

„W tym okresie nasz ksiądz zawsze wychodzi do ołtarza cały fioletowy.” 

 

Źródło: „Zasłyszane w zakrystii”, wyd. Rafael, 2015 

 

 

W dzisiejszym wydaniu autorami tekstów byli: Magdalena Olbryt, 

Mariusz Bijok, Andrzej Lewandowski i ks. Sławomir Hałakuc. 

Chętnych zapraszamy do współredagowania naszej gazetki parafialnej. 

Następny numer „Masz wiadomość” ukaże się w niedzielę 19 grudnia, 

a tematem wiodącym będzie oczywiście Boże Narodzenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=7er7YPCNMuE
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PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW 
28.11.2021 – I NIEDZIELA ADWENTU 

 7.30 Za   Zbigniewa Janczarka. (od córki Małgorzaty z rodziną) 
 9.00 Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, dary Ducha  Świętego, 

opiekę NMP i zdrowie w int. Agnieszki Ułańskiej z ok. 40. rocz. ur. i łaski dla całej rodziny. 
 10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę NMP 

i zdrowie w int. Jakuba z okazji rocz. urodzin.      (transmisja online)    
 12.00 Za   dziadków Józefę i Józefa Mojskich, ich rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 17.00 Nieszpory Adwentowe. 
 18.00 Za   Andrzeja Tkaczyka w 1. rocz. śmierci. 

Poniedziałek – 29.11.2021 
 7.00 Za   Jana Klimowicza w 30. dzień po śmierci. 
 17.00 Msza św. roratnia: I. Za   męża, ojca i dziadka Jana w 5. rocz. śmierci. 
  II. Za   rodziców i rodzeństwo z rodzin Lis, Marcinek i Niedźwiadek. 
  Nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła 
Wtorek – 30.11.2021 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
 7.00 Za   Agnieszkę Szojdę. (od kuzyna Grzegorza z rodziną i chrześnicy Ani z Alwerni). 
 17.00 Msza św. roratnia: I.  Za   żonę Anielę w 4. rocz. śmierci. 
  II.  Za   Alicję Czechowską w 1. rocz. śmierci. 
Środa – 01.12.2021 
 7.00 I. Za   Piotra Kroworza. 
  II. Za   Irenę i Antoniego Zgrzybłowskich. 
 17.00 Msza św. roratnia: Za   rodziców Aurelię i Eugeniusza Zdrzałek oraz dziadków. 
Czwartek – 02.12.2021 – I czwartek miesiąca 
 7.00 I. Za   Jana Kucia przez wstawiennictwo NMP o przebłaganie darowania win, pokutę oraz o dar 

życia wiecznego w chwale miłosiernego Ojca. 
  II. Za   Józefa Krakowskiego. (od rodziny Laskowskich) 
 17.00 Msza św. roratnia: Za   Halinę Marek-Dzidt i   z rodziny. 
 18.00 Msza św. roratnia dla młodzieży i dorosłych: Za   Tadeusza Zaleskiego. (od Agnieszki 

i Ryszarda Ziomber) 
Piątek – 03.12.2021 – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (I piątek miesiąca) 
 7.00 W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.  . 

 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
 17.00 Msza św. roratnia: I. Za   brata Jana w 5. rocz. śmierci. 
  II. Za   Agnieszkę Szojdę. (od rodziny Ślusarczyków z Libiąża) 
Sobota – 04.12.2021 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy (I sobota miesiąca) 
 7.30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 8.00 Msza św. roratnia dla młodzieży i dorosłych: I. W int. Żywego Różańca, Róży Rodziców 

i Margaretek. 
  II. Przez wstaw. św. Barbary, z prośbą o błog. Boże i łaski w int. górników i ich rodzin. 
  III. W int. Magdy z prośbą o łaskę nawrócenia, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP. 
 17.00 Sakrament pokuty. 

 17.15 Nabożeństwo wynagradzające I soboty miesiąca. 
 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę NMP 

i zdrowie w int. Barbary z okazji rocz. urodzin i Boże błog. dla całej rodziny. 

05.12.2021 – II NIEDZIELA ADWENTU 
 7.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę NMP 

i zdrowie w int. Marii Maj z okazji 99. rocz. urodzin  

 9.00 Za   Zbigniewa Janczarka. 
 10.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę NMP 

i świętych patronów w int. Grażyny Makowskiej z okazji rocz. urodzin.      (transmisja online)    
 12.00 Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę NMP i zdrowie 

w int. Magdaleny Łakoty z ok. rocz. urodzin oraz w int. rodzin Sopalla i Łakota o błog. Boże 

w pracy zawodowej. 

 17.00 Nieszpory Adwentowe. 
 18.00 Za   ojca Mieczysława Stolka oraz   dziadków. 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
 

1. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. Za tydzień zbiorka do skarbony na program 
„Rodzina Rodzinie”. 

2. Rozpoczyna się dzisiaj okres adwentu. Adwent to czas oczekiwania. Pan wzywa 
nas, abyśmy zatrzymali się w zabieganiu wokół codziennych spraw i otworzyli się 
na Niego. Pierwszą Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości.   

3. Dzisiaj o godz. 17.00 nieszpory połączone z poświęceniem wieńców, stroików, świec 
i lampionów  adwentowych. 

4. Na naszej adwentowej drodze szczególną patronką niech będzie Maryja. 
Zapraszamy do uczestnictwa w mszach św. roratnich ku czci NMP z kazaniem 
dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Roraty dla młodzieży i dorosłych 
w czwartki o godz. 18.00 (kazania głosić będzie ks. Józef Kara) oraz w soboty 
o godz. 8.00. 

5. W poniedziałek (29 listopada) po mszy św. o godz. 17.00 nabożeństwo ku czci 
św. Michała Archanioła. 

6. We wtorek przypada święto św. Andrzeja apostoła. To także dzień, w którym 
biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki obchodzi swoje imieniny – pamiętajmy o nim 
w modlitwie. 

7. W środę o godz. 17.50 w salce przy plebanii Krąg Biblijny. 
8. Również w środę o godz. 18.00 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się 

do I Komunii św. 
9. W czwartek o godz. 19.00 spotkanie oazowe dla młodzieży w salce przy plebanii. 
10. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. 

Chorych, którzy chcieliby skorzystać z posługi sakramentalnej, prosimy o zgłoszenia. 
11. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Okazja do sakramentu 

pokuty od godz. 16.30 do 17.00. 
12. W sobotę o godz. 8.00 msza św. w intencji żyjących i zmarłych Członków Ży-

wego Różańca, Róży Rodziców i Wspólnoty Margaretka oraz zmiana tajemnic ró-
żańcowych. Jak zawsze w sobotę, przed mszą św. zapraszamy o godz. 7.30 na Go-
dzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Na godz. 17.15 zapraszamy na nabo-
żeństwo wynagradzające I soboty miesiąca. 

13. W sobotę również przypada wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. 
W tym dniu podczas mszy św. o godz. 8.00 w jednej z intencji będziemy modlić się 
za górników i ich rodziny. 

14. W sobotę o godz. 10.00 w salce przy plebanii spotkanie marianek, a w salce w ko-
ściele spotkanie ministrantów. 

15. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzane są świece Caritas na stół wigilijny: duże 
w cenie 15 zł, małe w cenie 7 zł. W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne.  

16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Teresa Kokoszka, Wojciech Ryszewski 
i Krzysztof Denkiewicz. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek... 

 
Zapowiedzi przedślubne 

  
Bartłomiej Skonieczny – Gliwice (3) 

Katarzyna Kowalska –  Gliwice 
 

 
 

Kto wie o istniejących przeszkodach, by wyżej wymienieni mogli zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński, zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym fakcie księdza 
proboszcza lub kurię biskupią. (KPK, kan. 1066 i 1069). 


