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Uroczystość Rocznicy
Poświęcenia Kościoła Własnego
I czyt.: 1 Krl 8, 22-23.27-30
II czyt.: Hbr 12, 18-19.22-24

Psalm: 84, 3-4.5 i 10.11
Ewangelia: Mt 16, 13-19

W ieczn y o d po c z y ne k … TAK !
Kochani Parafianie!
I znowu mamy Wszystkich Świętych. Ten dzień przypomina o niebie. Tam
zmierzamy. Nie pytajmy, dokąd, ale raczej do KOGO. Idziemy wszak na
spotkanie. Najpierw z Bogiem, który tęskni za nami i trzyma dobre miejsce dla każdej i każdego z nas. Spotkamy też wszystkich świętych, i tych
wielkich, czczonych, znanych z obrazów, i tych anonimowych, i tych nam
najbliższych. Wielka rodzina szczęśliwców, uwolnionych na zawsze od zła,
grzechu i bólu.
Dzień Zaduszny przypomina prawdę o czyśćcu. Bóg pozwala nam dojrzewać nawet po śmierci, oczyścić się, wydoskonalić naszą rachityczną
miłość. Ten dzień przypomina też, że nasze modlitwy za zmarłych mogą
im pomóc. One wyrażają najlepiej naszą miłość, pamięć, wdzięczność,
czasem przebaczenie.
Powtarzamy w tych dniach często modlitwę „Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie!”. Kiedyś buntowałem się przeciw tej modlitwie. Jak to odpoczynek? Tam, w niebie, musi się coś dziać, tam musi być bujne życie,
przygoda, intensywność doznań, rozmowy do
nocy, śpiewy i tańce do utraty tchu, wielka impreza. Z wiekiem coraz bardziej myślę jednak
o odpoczynku. Zmęczony codzienną gonitwą,
napiętym kalendarzem, niedospaniem, coraz
lepiej rozumiem, że „odpoczynek” jest OK
i to wieczny. Tak, zdecydowanie: uspokojenie,
cisza, łagodność, brak kalendarzy i budzików,
obecność kochanych Osób, brak zmartwień.
Daj Panie!
Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz

Ś więci ,

czyli szczęśliwi

1.

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę”. W Biblii góry są miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Na Synaju zostało zawarte Stare Przymierze, na
górze Tabor Jezus przemienił się wobec uczniów, na Golgocie umarł, na Górze
Oliwnej wstąpił do nieba. Pan wygłosił jedno najważniejszych swoich kazań na
górze. Zaczął od ośmiu błogosławieństw, stąd mówimy o Górze Błogosławieństw.
Ktokolwiek chodził po górach, ten wie, że oznacza to wysiłek, zmęczenie, pot,
czasem ból. Góry uczą pokory. Człowiek odkrywa własną słabość i uczy się ją pokonywać. Trud bywa nagradzany nieziemskim widokiem, satysfakcją, szczęściem,
które trudno zrozumieć komuś, kto po górach nie chodzi. Podobnie jest ze świętością. To droga pod górę. Nieraz stroma. Ale przecież już tu na ziemi nagradzana
szczęściem, spełnieniem, poczuciem, że to jest prawdziwe życie. Droga ku szczytom świętości bywa monotonna, trudna, długa. Ale warto.

2.

„Błogosławieni…” Greckie makarioi znaczy dosłownie „szczęśliwi”. Połączenie tych dwóch słów „błogosławieni” i „szczęśliwi” wiele mówi. Bóg, proponując nam świętość jako podstawowe powołanie, obiecuje nam szczęście. Być
świętym znaczy odnaleźć własne szczęście, być w stu procentach sobą, czyli stać
się tym, kim mam być w Bożych planach. Żyć w zgodzie z sobą, z Bogiem, z innymi.
Być świętym to zarazem być pobłogosławionym przez Boga oraz być błogosławieństwem dla świata, dla Kościoła, dla innych. Święci stają się oknami na inny świat.
Są dowodem na istnienie Boga, są światłem, znakiem nadziei.

3.

„Ubodzy w duchu, którzy się smucą, są cisi i miłosierni, pragną sprawiedliwości, czystego serca, wprowadzają pokój, prześladowani dla sprawiedliwości”. To wszystko jest nie na nasze czasy. To prawda. To nie jest opis
współczesnego bohatera. Papież Benedykt XVI napisał, że błogosławieństwa są
biografią Jezusa, są opisem Jego życia. On taki był. Błogosławieństw nie można
czytać tak jak przykazań: „masz być ubogi, cichy…”. Błogosławieństwa są obietnicami, drogowskazami. Jeśli będziesz ubogi, Ja cię nie zostawię – mówi Bóg – Ja
będę twoim majątkiem. Jeśli będzie ci smutno, Ja cię pocieszę – mówi Bóg – Ja
będę twoją radością. Jeśli nie będziesz miał nic do powiedzenia, Ja dam ci słowo
– mówi Bóg – Ja będę twoim słowem. I tak dalej…Tak żył Jezus – był cały otwarty
na Ojca. „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” – mówił do uczniów. Człowiek
święty żyje jak Jezus, chce świecić nie swoim światłem, ale blaskiem Boga.

4.

„Wielka jest wasza nagroda w niebie”. Święci to nie tylko historie sprzed
wieków. Oni żyją wśród nas. W dniu Wszystkich Świętych wspominamy nie
tylko „oficjalnych” świętych, ale i tych anonimowych. Kościół przez kanonizacje
nie decyduje o świętości danego człowieka, ale ją rozpoznaje i pokazuje jako wzór.
Wszyscy święci, i ci znani, i ci mniej znani, uczą, że każdy ludzki dom musi mieć
widok na… niebo. Kto obok mnie jest święty? A co ze mną? Czy chcę być świętym?
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Lista

dzieci,

które zostały ochrzczone
w naszej świątyni
od
do

31

1

sierpnia

października

Lista

zmarłych parafian,

Pana w okresie
od 1 listopada 2020 roku
do 28 października 2021 roku.

którzy odeszli do

2021

1. Tymoteusz Jendrysko
2. Oliwier Kula
3. Nikodem Szczyrba
4. Olgierd Jarek

W dniu Uroczystości
Wszystkich Świętych
– 1 listopada br.
zostanie za tych zmarłych
odprawione w naszym kościele
nabożeństwo o godz.

17.15

5. Maja Kowalska
6. Hanna Wawrzyniak

1. Turska Małgorzata

– 81 lat

7. Laura Sikora

2. Ryng Urszula

– 68 lat

8. Zofia Czapla

3. Studencka Joanna

– 73 lata

9. Hubert Zwonik

4. Ścieszka Stanisław

– 77 lat

10. Michał Sobol

5. Tyg Gertruda

– 87 lat

6. Marcinkiewicz Ewa

Otoczmy te dzieci naszą
modlitwą, aby wzrastały
w mądrości i łasce u Boga
i ludzi. Niech będą wielką
radością dla swych rodziców
i chrzestnych.

– 62 lata

7. Grudzień Adam

– 86 lat

8. Macioł Adam

– 61 lat

9. Kijak Elżbieta

– 60 lat

10. Zielińska-Bogusz Iwona
– 63 lata
11. Nowakowska Otylia – 88 lat
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12. Pocwa Adam

– 72 lata

34. Borczyk Janina

– 85 lat

13. Sosnowski Ryszard

– 89 lat

35. Przybyła Ewa

– 49 lat

14. Trzmielewska Anna

– 77 lat

36. Wolański Kazimierz

– 65 lat

15. Czora Eugeniusz

– 72 lata

37. Przybyłek Zbigniew

– 77 lat

16. Łydka Michalina

– 89 lat

38. Michalski Zygmunt

– 69 lat

17. Zalot Zofia

– 90 lat

39. Pawlak Stanisław

– 82 lata

40. Wolańska Stefania

– 88 lat

41. Lubina Małgorzata

– 96 lat

42. Osiecki Bolesław

– 73 lata

18. Kwiatkiewicz Aleksandra
– 85 lat
19. Pampuch-Karska Krystyna
– 87 lat

43. Wilk Zenobia

– 89 lat

20. Karaś Maciej

– 66 lat

44. Świec Rudolf

– 83 lata

21. Krężel Bernadeta

– 70 lat

45. Duda Krystyna

– 62 lata

22. Przybyła Elżbieta

– 71 lat

46. Gregorczyk Władysława

23. Drymer Teresa

– 85 lat

24. Kocurek Krystyna

– 85 lat

25. Jarończyk-Wyczesany Zofia

– 89 lat
47. Macyszyn Ryszard

– 78 lat

48. Białecka-Czech Grażyna
– 67 lat

– 98 lat
49. Kubik Modesta

– 87 lat

– 67 lat

50. Żabiński Andrzej

– 79 lat

28. Szmit Antoni

– 68 lat

51. Wolf Franciszek

– 76 lat

29. Wysluch Karol

– 85 lat

52. Siwczyk Maurycy

26. Spyra Henryk

– 84 lata

27. Janus Bożena

– 83 lata

30. Orzeł Jerzy

– 74 lata

53. Jedynak Franciszka – 97 lat

31. Leśnik Norbert

– 92 lata

54. Tomaszkiewicz Barbara
– 84 lata

32. Krajewska Weronika – 96 lat
33. Kryńska Helena
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– 86 lat

55. Matyjas Beata

– 51 lat

56. Dziwoki Henryk

– 80 lat

57. Gałuszka Piotr

– 76 lat

70. Karbowska-Kamińska Teresa
– 74 lata
71. Duda Jerzy

58. Brudzewska Eleonora
– 93 lata

72. Strzoda Anna

– 68 lat
– 92 lata

73. Halicka-Szymura Adela

59. Grandys Teresa

– 70 lat

60. Panek Maria

– 81 lat

61. Dębowski Marcin

– 47 lat

74. Goli Franciszek

62. Piętak Andrzej

– 55 lat

75. Mazur Maciej

– 85 lat

63. Zielińska Krystyna

– 90 lat

76. Grzyśka Ewald

– 77 lat

64. Stasiński Henryk

– 88 lat

77. Kostian Kazimierz

– 97 lat
– 93 lata

– 83 lata

65. Koczurowska Jadwiga – 86 lat

78. Mysiura Stanisława – 86 lat

66. Wolf Franciszek

– 76 lat

79. Lewicka Irena

67. Przysiecka Irena

– 82 lata

68. Klajmon Zbigniew

– 83 lata

69. Rak Jan

– 87 lat

– 79 lat

Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen.
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Og³oszenia duszpasterskie
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego
(31 października 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

O

bchodzimy dziś Uroczystość
Rocznicy Poświęcenia naszego
kościoła. Dziękujmy Panu Bogu za
dar świątyni i parafii. Pamiętajmy
z wdzięcznością o budowniczych
naszego kościoła.
Kolekta na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
1. Zapraszamy dziś na ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15.
2. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek
Mszy św. jak w niedzielę. Nabożeństwo za zmarłych odprawimy jutro
o godz. 17.15. Będziemy szczególnie polecali Bogu parafian zmarłych
w minionym roku. Mszę za zmarłych
w minionym roku odprawimy o 12.00.
3. We wtorek obchodzimy dzień zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. O godz. 8.00
odprawimy Mszę za zmarłych zalecanych.
4. Odpust za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa
Uroczystości Wszystkich Świętych
i w dzień zaduszny przez pobożne
nawiedzenie kościoła. A przez cały
miesiąc listopad przez nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych.
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5.

6.

7.

8.
9.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego to: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, odmówienie modlitwy
(np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”)
w intencjach Ojca Świętego.
Wypominki można składać w zakrystii. Za zmarłych zalecanych będziemy modlili się przez cały tydzień
począwszy od dnia zadusznego
o 17.30.
W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek po Mszy porannej nabożeństwo o powołania.
W piątek po Mszy porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Od 17.00 zapraszamy
do spowiedzi, 17.30 różaniec za
zmarłych zalecanych, zaś o 18.00
odprawimy Mszę szkolną.
W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzimy naszych chorych, prosimy ich
zgłaszać w kancelarii, zakrystii lub
telefonicznie na probostwie.
W tym tygodniu modlimy się za mieszkańców ul. Szpaków.
Na nowy tydzień poświęcony pamięci
o zmarłych życzymy Bożego błogosławieństwa.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 31 października do 6 listopada 2021
roku modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla
mieszkańców ulicy SZPAKÓW.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
31 października do 7 listopada 2021 r.
NIEDZIELA 31.10
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA WŁASNEGO
7.30
Za ++ rodziców i teściów, za ++
córki z mężami i syna oraz za +
Eugenię Borkowską – o dar życia
wiecznego
9.00
W intencji Adasia i Antosia Menżyk
z okazji rocznicy urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i dary Ducha Świętego
10.30 1 int. Za + Karola Musioła (39.
rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego
2 int. W intencji parafian
12.00 Za + Ewę Marcinkiewicz - o dar
życia wiecznego (od męża, synów
i rodziny)
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Franciszkę Kucharczyk (2.
rocznica śmierci) – o dar życia
wiecznego
PONIEDZIAŁEK 01.11
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.30
Za ++ Edmunda, Helenę, Wandę,
Bronisława Kita, Stanisławę, Grażynę, Józefa, Mariusza Polewiak
– o radość życia wiecznego
9.00
Za ++ rodziców Marię i Kazimierza
oraz rodzeństwo i dziadków z obu

10.30

12.00

17.15
18.00

stron – o dar nieba
Za ++ Alicję, Henryka, Janinę Stryjewskich, Józefa, Helenę Ścigalskich, Danutę Mielecką, Irenę Tatar, Henryka Kuzia, Halinę i Józefa
Makuch – o dar życia wiecznego
1 int. Za + Jana Raka – o radość
życia wiecznego (od sąsiadów)
2 int. Za ++ parafian w ubiegłym
roku
Nabożeństwo za zmarłych w ubiegłym roku
Za + Fabiana Delić oraz za ++ rodziców i rodzeństwo – o dar życia
wiecznego

WTOREK 02.11
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
8.00
Za ++ zalecanych - o radość życia
wiecznego
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 1 int. Za + Stefanię Dziuk (2. rocznica śmierci) i + Stanisława Dziuk
(21. rocznica śmierci) oraz za ++
z rodziny Dziuk i Przewieźlik –
o radość życia wiecznego
2 int. Za + Franciszka Goli (30.
dzień po śmierci) – o dar życia
wiecznego
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ŚRODA 03.11
8.00
Za + Henryka Ferdynus (7. rocznica śmierci), za + ojca Bernarda
(11. rocznica śmierci) oraz za ++
z rodziny i za + Stefanię Iwan –
o radość życia wiecznego
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za ++ braci i bratowe: Stanisława,
Edmunda i Hildegardę, Tadeusza
i Halinę oraz Sylwestra i Elżbietę
– o radość życia wiecznego
CZWARTEK 04.11 – WSPOMNIENIE ŚW.
KAROLA BOROMEUSZA, biskupa
8.00
W intencji kapłanów, katechetów
i sióstr zakonnych oraz o nowe
powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za + Juliana Brudzewskiego (1.
rocznica śmierci) oraz za ++ rodziców Krystynę i Czesława – o radość życia wiecznego
PIĄTEK 05.11
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 ++ rodziców Bolesława
i Irenę, Andrzeja i Wandę oraz za
+ Stanisława – o radość życia
wiecznego

2 int. Za ++ Helenę i Edwarda
Bruczyńskich oraz dziadków z obu
stron – o dar nieba
SOBOTA 06.11
8.00		W intencji członków Żywego Różańca Świętego
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za ++ Mariannę i Józefa Sierackich,
za + syna Józefa oraz za ++ z rodziny Sierackich i Zając
32. NIEDZIELA ZWYKŁA 07.11
7.30
Za + Urszulę (1. rocznica śmierci)
– o radość życia wiecznego
9.00
Za ++ członków Legionu Maryi –
o dar życia wiecznego
10.30 Za + Marię Marcinkiewicz – o radość życia wiecznego (od męża,
synów i rodziny)
12.00 1 int. W intencji Krystyny Urbańskiej z okazji 85. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane
łaski oraz prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata
życia
`
2 int. Dziękczynna w intencji Zofii
i Bronisława Sadowskich z okazji
55. rocznicy ślubu, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie, także dla całej rodziny
17.30 Nabożeństwo za zmarłych
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Mikołaja Czakańskich, za + siostrę Weronikę i ++ z rodziny – o dar nieba

KANCELARIA PARAFIALNA czynna:
• w poniedziałek, wtorek i czwartek od 18.40 do 20.00;
• w środę i piątek od 8.40 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.
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

