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1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I czyt.: Pwt 26, 4-10 Psalm: 91, 1-2.10-15

II czyt.: Rz 10, 8-13 Ewangelia: Łk 4, 1-13

REKO L EK C J E !
Kochani Parafianie!

Najpierw z serca dziękuję Wam za ofiary złożone 
na rzecz uchodźców z Ukrainy. Podczas zbiórki  
w niedzielę i kolekty w środę popielcową zebraliśmy 
prawie 14 tysięcy złotych. W tej chwili trwa akcja roz-
lokowywania uchodźców koordynowana przez władze 
i caritas. Dziękuję tym, którzy już przyjęli uchodźców, 
i którzy zgłosili taką chęć. Sprawa jest w toku. Będzie 
jeszcze zbiórka rzeczowa. Szczegóły wkrótce. Nie 
ustawajmy w modlitwie o zakończenie wojny. 

Zaczynamy rekolekcje parafialne. Zachęcam Was 
gorąco do udziału. Księdzu Jackowi życzymy mocy Ducha Świętego! Kto 
nie może być fizycznie, niech łączy się z nami przez Internet. Proszę 
chorych, którzy nie wychodzą z domów, o modlitwę o dobre owoce tego 
czasu łaski. „Wszystko będzie dobrze” – to hasło naszych rekolekcji. Tak 
pisał bł. Jan Macha w ostatnim liście tuż przed śmiercią. Te same słowa 
powtarzała angielska mistyczka Juliana z Norwich. Była średniowieczną 
Faustyną. Głosiła wiarę w miłosierdzie Boże. Pisała, że w tajemniczych 
planach Opatrzności również ze zła Bóg potrafi wydobyć większe dobro: 
„Poznaję więc przez łaskę Bożą, że powinnam mocno trzymać się wiary  
i z nie mniejszym przekonaniem wierzyć, że wszystko będzie dobrze”. 
Kochani! Trzymajmy się Boga, niech On będzie naszą twierdzą! 

Wasz proboszcz
ks. Tomasz Jaklewicz 

Ks. dr Jacek Plech 
– nasz rekolekcjonista
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Walka trWa

1.Na początek Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas do spojrzenia na Jezusa toczą-
cego duchową bitwę z diabłem. Co nam mówi ten obraz? Najpierw uświadamia nam 

podstawowy fakt, że w świecie, w Kościele i w życiu każdego pojedynczego człowieka trwa 
duchowe zmaganie. Skoro diabeł rzucił się na samego Syna Bożego, czy może nas dziwić, 
że będzie atakował Ciało Chrystusa, czyli Kościół i każdego ochrzczonego? W latach poso-
borowych wielu duszpasterzy uległo naiwnej wizji bezkonfliktowego współistnienia Kościoła 
i świata. Optymizm kościelnych środowisk nakazywał otwarcie się na wszystkich i na wszyst-
ko. Czym się to skończyło? Paweł VI kilka lat po soborze stwierdził: „Odnosimy wrażenie, 
że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana”. Te słowa były jak 
kubeł zimnej wody dla postępowych pasterzy, którzy bagatelizowali wpływ diabła lub wręcz 
zaprzeczali jego istnieniu. Nie chodzi o to, aby budzić nadmierny strach przed demonami, 
bo Jezus jest silniejszy od diabła. Ale ze strachu przed strachem nie wolno przemilczeć 
tematu duchowej walki. Każdy z nas jest kuszony i musi stoczyć swoją bitwę z szatanem. 

2. Trzy diabelskie pokusy odsłaniają strategię Złego. Diabeł nie kusi wprost do zła. 
W gruncie rzeczy proponuje Jezusowi (Kościołowi, człowiekowi) rzeczy dobre. Byle 

tylko odsunąć na dalszy plan Boga i Jego zamiary. Czy zamiana kamieni w chleb nie jest 
słusznym pomysłem? Przecież zaspakajanie głodu ciała jest czymś dobrym. Tylu głodnych 
czeka na pomoc. A czy władza nad światem nie jest czymś dobrym? Gdyby ktoś tak święty 
i potężny jak Jezus został ziemskim władcą, ileż dobra mógłby zdziałać! W trzeciej pokusie 
diabeł namawia Jezusa do spektakularnego cudu. Wydaje się, że nic w tym złego. Diabeł 
cytuje nawet Biblię, więc Pan mógłby udowodnić na oczach tłumów, że Pismo Święte nie 
kłamie, i potwierdzić swoje Boskie pochodzenie. Diabeł stroi się w szaty „doradcy”, który 
podpowiada Zbawicielowi, jak naprawić ten świat. Benedykt XVI w „Jezusie z Nazaretu” 
w prorocki sposób interpretuje tekst o pokusach, przewidując istotę obecnego kryzysu Ko-
ścioła. Papież zwraca uwagę, że istotą kuszenia jest zepchnięcie Boga do sfery prywatnej, 
wykluczenie z życia społecznego. Niestety także w Kościele Bóg może zostać zmarginalizo-
wany, trzeba przecież rozwiązać tyle pilnych spraw społecznych. „Ukazywanie chrześcijań-
stwa jako recepty na postęp i ogólny dobrobyt, uważane za właściwy cel wszystkich religii, 
a więc i chrześcijaństwa, to nowa postać tej samej pokusy”. 

3. Jezus zwycięża diabła. Zwycięża dla nas i za nas. Ale my nie możemy wycofać się 
z walki. Musimy, wpatrując się w Chrystusa, naśladować Jego styl. Czyli konkretnie 

co? Zero dyskusji z diabłem. Krótka piłka: idź precz. Wysoko wzniesiony miecz słowa Boże-
go. Nie ufać własnemu sprytowi, inteligencji, ale tylko mocy i mądrości słowa Boga. Kłaniać 
się tylko Panu, żadnym doczesnym bożkom, które obiecują lepszy świat. Nie wystawiać 
Boga na próbę, czyli nie domagać się od Niego, by mi cokolwiek udowadniał. Ufać bezgra-
nicznie tylko Jemu. Godzić się na swój krzyż.

Ks. Tomasz Jaklewicz
Informacja dla paraf ian

Informujemy, iż w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii można nabyć 
w cenie 39,- zł najnowszą książkę naszego księdza proboszcza Toma-
sza Jaklewicza pt. „Notatki na ambonę”. Jest to zbiór komentarzy do 
czytań na kolejne niedziele roku liturgicznego w cyklu A, B, C oraz na 
uroczystości przypadające w niedziele. Warto je mieć pod ręką, by lepiej 
zrozumieć Słowo Boże, tym bardziej, że napisane są w inspirujący sposób 
i noszą ślad bieżących wydarzeń.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
6–9 marca 2022

Temat: „Wszystko będzie dobrze” (bł. ks. Jan Macha)

NIEDZIELA – 6 marca 
Sobota 18.00 (transmisja na żywo) / Niedziela: 7.30*, 9.00*, 
10.30*, 12.00*, 18.00 
 Msze z kazaniem rekolekcyjnym
17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Krzysztof Sosna) 

PONIEDZIAŁEK – 7 marca 
8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym
17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00* Msza z kazaniem rekolekcyjnym
19.00* Nauka stanowa dla mężczyzn

WTOREK – 8 marca 
8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym
17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00* Msza z kazaniem rekolekcyjnym
19.00* Nauka stanowa dla kobiet

ŚRODA – 9 marca  
8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym
10.00* Msza dla chorych i seniorów 
 z udzielaniem sakramentu chorych i kazaniem 
17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.00* Msza z kazaniem rekolekcyjnym 

Msze i nauki oznaczone gwiazdką będą na żywo transmitowane przez internet.

Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Plech
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Ks. dr Jacek Plech głosi Słowo Boże (fot. arch. „Adalbertus”)

KRYSTYNA KAJDAN: – Witamy Księdza 
Doktora bardzo serdecznie w naszej para-
fii. Cieszymy się, że wprowadzi nas Ksiądz 
w tegoroczny Wielki Post głosząc dla nas 
rekolekcje. Czy może się Ksiądz nam krót-
ko przedstawić?

REKOLEKCJONISTA – KS. DR JACEK PLECH: 
– No cóż, od prawie 29 lat jestem księdzem, 
od prawie 56 lat żyję na tym świecie i od 
tyluż lat należę do Kościoła Bożego. Pod 
koniec lipca minie 10 lat mojej posługi  
w parafii Matki Bożej Częstochowskiej  
w Katowicach-Podlesiu, najpierw przez po-
nad rok jako administratora, a następnie, po 
dziś dzień jako proboszcza. Co ciekawe po-
sługę w Katowicach-Podlesiu rozpocząłem 
od śpiewu Te Deum, gdyż 29 lipca swoje 
70. urodziny obchodziła moja Mama. Obec-
nie zbliża się 10. rocznica moich starań  
o Królestwo Boże w Podlesiu, a zarazem 
80. rocznica urodzin mojej Mamusi. Znów 
zabrzmi Te Deum! Jako neoprezbiter pierw-
sze 4 lata (1993-1997) pełniłem posługę 
wikariusza w wielkiej miejskiej 17-tysięcz-
nej parafii bł. Karoliny w Tychach. Następ-
nie zostałem posłany na studia stacjonarne 
do Paryża, na ICP (L’Institut Catholique de 
Paris). Pracę doktorską przygotowywałem 
tam przez 4 lata (1997-2001), by zgodnie  
z wolą naszego Arcybiskupa Damiana Zimo-

nia, pisać doktorat z teologii francuskiej... 
po polsku, na UKSW (Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego). Po powrocie 
z Francji przez rok (2001-2002) odbywałem 
Studium Doktoranckie w Warszawie, by 
następnie wrócić do Archidiecezji i tu pisać 
pracę doktorską. Nim jednak ją napisałem, 
posłano mnie na jeden rok zastępstwa do 
wielkomiejskiej parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego i św. Herberta w Katowicach, 
na oś Witosa (2002-2003), gdzie pełniłem 
posługę wikariusza i katechety w gimna-
zjum. Po wypełnieniu tej posługi zostałem 
rezydentem w parafii św. Cyryla i Metodego 
w Knurowie, gdzie nota bene byłem przed 
laty chrzczony. I tam, w parafii sąsiedniej 
do mojej własnej, czyli do parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Knurowie, której 
jestem pierwszym wyświęconym księdzem  
z całego szeregu kapłanów (chyba już ze 20-
stu), napisałem pracę doktorską, a właści-
wie ją dokończyłem. Dnia 22 czerwca 2004 
roku na UKSW w Warszawie miała miejsce 
obrona Doktoratu, którego promotorem był 
ks. prof. Mieczysław Mierzwiński, temat zaś 
brzmiał: Koncepcja Teologii Pastoralnej we 
Francji.

Pamiętamy, że przez wiele lat posługiwał 
Ksiądz w parafii katedralnej, tam też 15 
maja 1993 roku przyjął Ksiądz święcenia 
kapłańskie. Czy może nam Ksiądz zdra-
dzić, jak brzmi wybrane przez Księdza ha-
sło na obrazku prymicyjnym? Czy pomaga 
Księdzu na kapłańskiej drodze?

Jako świeżo upieczony doktor teologii 
otrzymałem dekret na Diecezjalnego Dusz-
pasterza Młodzieży, a zarazem wikariu-
sza katedralnego i katechety w Koperniku.  
W katedrze pełniłem moją posługę przez  
8 lat (2004-2012). W roku 2011 nowym 
Metropolitą Katowickim został, jak pamię-
tamy ks. abp Wiktor Skworc i to On posłał 
mnie do Podlesia. Wybrał dla mnie parafię 
w pobliżu centrum, gdyż chciał bym konty-
nuował moją pracę w Polskim Radio Kato-
wice, w którym wygłaszam do dziś felietony 
„U Progu Dnia” od roku 2006, a także raz 

Wszystko będzie dobrze!
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na dwa miesiące, w 3. poniedziałek miesią-
ca, prowadzę z zapraszanymi przeze mnie 
gośćmi „Rozmowy o sprawach ważnych, 
w ramach audycji „Ślady” (kiedyś gościł  
w niej Wasz ks. Proboszcz). Wracając do 
pytania, istotnie w katedrze miałem świę-
cenia prezbiteratu (1993), ale nie tylko! 
Również tam rok wcześniej swoje święcenia 
diakonatu miał mój rocznik (1992). Moim 
hasłem prymicyjnym były słowa: „Prawda 
Was wyzwoli” (J 8, 32). Zwrócił mi na nie 
szczególną uwagę przed laty św. Jan Paweł 
II, który w jednym z wywiadów zapytany, 
jakimi słowami streściłby całą Biblię, zacy-
tował te właśnie słowa. To mnie zafrapowało  
i pomogło odkryć z czasem głębię tych słów. 
Czy słowa te pomagają mi na kapłańskim 
szlaku? Oczywiście, że tak! Są to słowa, któ-
re mnie ciągle stawiają do pionu, gdyż nie 
chodzi tu jedynie o głoszenie prawdy Ewan-
gelii innym, lecz także o życie w prawdzie 
i bycie wolnym jako człowiek, który podjął 
przed laty decyzję o niełatwej posłudze  
w Kościele i chce być jej wierny. To zaś wią-
że się z koniecznością pozbywania się złu-
dzeń na temat własnej osoby oraz odrzuca-
nia pokusy wygodnego życia, spychającego 
w stronę bylejakości.

Dlaczego w okresie Wielkiego Postu po-
winniśmy zarezerwować sobie czas na 
rekolekcje?

Z prostego powodu. Będzie to czas łaski, 
w którym Pan Bóg będzie chciał działać  
w sercach wszystkich, także w sercu głoszą-
cego oraz w sercach Waszych Duszpasterzy! 
Bez względu na to, kto rekolekcje głosi, bez 
względu na to, czy będzie mniej lub bardziej 
błyskotliwy i krasomówczy, bez względu na 
to, czy będzie mówił ciekawie, czy mniej cie-
kawie – Pan będzie chciał działać i prowa-
dzić wszystkich do szczerego nawrócenia, 
tych zwłaszcza, którzy twierdzą, że go wcale 
nie potrzebują. Kiedy, jak nie w czasie re-
kolekcji wielkopostnych, ma nas wyzwalać 
prawda? A ponieważ wolności pragniemy 
jak powietrza, co na nowo pełniej zaczyna-
my rozumieć w perspektywie możliwości jej 

utraty z powodu zagrożenia wojną, dobrze 
będzie wykorzystać nadarzającą się okazję.

Znamy już myśl przewodnią tegorocznych 
wielkopostnych rekolekcji: „Wszystko bę-
dzie dobrze”. Skąd ta myśl - pełna wiary 
i nadziei?

Słowa myśli przewodniej czekających 
nas rekolekcji pochodzą z ostatniego listu 
naszego nowo beatyfikowanego śląskie-
go kapłana, ks. Jana Machy, które napisał 
w obliczu zbliżającej się śmierci. List ten, 
jego wątki staną się kanwą poszczególnych 
konferencji, które zamierzam wygłosić. Co 
ciekawe, napisał je w czasie II Wojny Świa-
towej, a teraz one powrócą w czasie trwają-
cej wojny na Ukrainie. Stąd ich aktualność  
i wiarygodność.

Jak najlepiej otworzyć się na działanie 
Ducha Świętego? Ma Ksiądz jakąś receptę 
dla nas?

Najlepiej czynić to osobistym aktem woli, 
odruchem serca, szczerym wołaniem, przy 
pomocy jednej ze sprawdzonych modlitw, 
na przykład tej, której nauczył wiele lat temu 
swojego małego syna Karola, ojciec Karol 
Wojtyła w Wadowicach. Jest to modlitwa  
o siedem darów Ducha Świętego. Przyznam 
szczerze, iż ja rozpoczynam każdy kolejny 
dzień mojego życia na kolanach od tej wła-
śnie modlitwy i kilku innych. To moja recepta.

Na koniec naszej rozmowy życzmy sobie 
nawzajem obfitych darów Ducha Święte-
go i otwartości serca. Mamy nadzieję, że  
będzie Ksiądz miło wspominał pobyt u nas 
na Brynowie.

Skoro „wiara umacnia się, gdy jest prze-
kazywana” (św. Jan Paweł II), to ja chętnie 
do Was przybędę, zaproszony przez Wasze-
go Proboszcza ks. dr. Tomasza, który podjął 
to ryzyko, by nie tylko dawać świadectwo, 
lecz także by osobiście skorzystać. Zapra-
szam wszystkich i chcę uspokoić: „Wszyst-
ko będzie dobrze”.

Dziękuję za rozmowę.
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Og³oszenia duszpasterskie
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(6 marca 2022 r.)

1. Plan rekolekcji jest prosty. Nauki reko-
lekcyjne dziś na mszach świętych oraz 
od poniedziałku do środy na mszach  
o 8.00 i 18.00. Nauka stanowa dla męż-
czyzn w poniedziałek o 19.00, nauka dla 
kobiet we wtorek o 19.00. W środę bę-
dzie dodatkowa Msza święta dla senio-
rów i chorych z udzielaniem sakramentu 
chorych o godzinie 10.00. Wieczorne 
msze z kazaniami rekolekcyjnymi oraz 
wieczorne konferencje będą transmito-
wane przez Internet. Również msza dla 
chorych będzie transmitowana. Okazja 
do spowiedzi od 7.30 do 8.00 oraz od 
17.00 do 18.00 połączona z adoracją. 
W związku z rekolekcjami wypadnie 
wtorkowa katecheza dorosłych. 

2. Dziś obchodzimy tzw. Niedzielę Trzeź-
wości. Zachęcamy do podjęcia wielko-
postnej abstynencji od napojów alkoho-
lowych. 

3. Zapraszamy do udziału w nabożeń-
stwach wielkopostnych: Gorzkie Żale  
z kazaniem pasyjnym, które będzie głosił 

Rozpoczęliśmy w środę Wielki Post 
– czas pokuty i nawrócenia. Roz-

poczynamy dziś nasze rekolekcje 
parafialne. Chcemy wsłuchiwać się  
w słowo Boże i prosić Boga o dar na-
dziei na trudny czas. Naszym rekolek-
cjonistą jest w tym roku ks. dr Jacek 
Plech, proboszcz z Katowic-Podlesia. 
Witamy go serdecznie i życzymy mu 
mocy Ducha Świętego. 

Kolekta dzisiejsza to tzw. jałmużna 
postna. Ofiary przeznaczone są na 
cele charytatywne naszej archidiece-
zji. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

ks. Krzysztof Sosna w niedziele o godz. 
17.15, począwszy od dzisiaj. Droga 
Krzyżowa w piątek o godz. 17.15. 

4. Za tydzień w niedzielę przed kościołem 
zbiórka na Fundusz Misyjny „Ad Gen-
tes”. 

5. W dwóch zbiórkach na rzecz uchodźców 
z Ukrainy zebraliśmy 13 854 złotych. 
Bóg zapłać za Waszą hojność. 

6. W związku ze wzrastającą liczbą uchodź-
ców z Ukrainy przekazujemy prośbę 
Caritasu o to, by zgłaszały się rodziny 
lub osoby, które mogą przyjąć w swoich 
domach uchodźców. Termin zgłosze-
nia: do przyszłej niedzieli (13 marca). 
Konieczne dane: imię i nazwisko osoby 
do kontaktu, telefon, adres lokalu, ilość 
deklarowanych osób do przyjęcia/ilość 
pomieszczeń, deklarowany czas poby-
tu uchodźców, rodzaj budynku (dom 
wolnostojący, mieszkanie w bloku). 
Relokacja będzie koordynowana przez 
Śląski Urząd Wojewódzki. Przyjmowanie 
uchodźców odbywa się na koszt przyj-
mującego, który zabezpiecza nocleg, 
media oraz wyżywienie. Prosimy zatem 
o rozważne podejmowanie decyzji. W ra-
mach naszego zespołu charytatywnego 
w parafii będziemy starać się wspierać 
te rodziny, które przyjmą uchodźców. 
Można zgłaszać się w kancelarii lub 
mailowo lub telefonicznie na probostwo. 

7. W Gościu Niedzielnym znajdziemy  
m.in. cykl wielkopostny pt. „Droga do 
wolności”.

8. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Kiepury.

9. Prosimy o modlitwę w intencji dobrych 
owoców naszych rekolekcji i pokoju 
na Ukrainie. Niech Bóg nas strzeże  
i błogosławi. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
6 do 13 marca 2022 r.

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  06.03 
7.30   Za ++ rodziców Alinę i Kazimie-

rza Musiał (15. rocznica śmier-
ci) – o radość życia wiecznego

9.00 Za + Kazimierza (rocznica uro-
dzin i wspomnienie imienin) –  
o radość życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Kazimierza Kostia-
na – o dar życia wiecznego 
(od sąsiadów z ulicy Ligęzy 
11B)

 2 int. Za + Emilię Gruca – o dar 
życia wiecznego (od Aldony  
i Krystiana Kozłowskich)

12.00 1 int. Za + Magdalenę Krenzel 
(5. rocznica śmierci) oraz za + 
Amalię Wolniczak (20. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

 2 int. Za + Irenę Ziajską –  
o radość życia wiecznego

17.15  Nabożeństwo Gorzkich Żali  
z kazaniem pasyjnym

18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimie-
rza Szczęsny oraz ++ z rodziny 
– o radość życia wiecznego 

PONIEDZIAŁEK  07.03 
8.00 Za ++ rodziców Annę i Feliksa 

Put oraz rodzeństwo – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Barbarę Rejniak – o dar 
życia wiecznego (od kuzynki 
Małgorzaty z Oświęcimia)

WTOREK  08.03
8.00  Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
kuzyna Władysława Biesa)

18.00 Za + Zofię Leńczyk – o dar życia 
wiecznego (od sąsiadów z ulicy 
Warzywnej nr 1: Haliny, Urszu-
li i Pawła)

ŚRODA  09.03
8.00 Za + Władysława Biesa – o dar 

nieba (od kuzyna Tadeusza 
Biesa z rodziną)

10.00 Msza dla chorych i seniorów  
z udzielaniem sakramentu cho-
rych

W tygodniu od 6 marca do 12 marca 2022 roku modlimy 

się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy 

KIEPURY. 

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.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Za + Marię Pawłowiczową (rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

CZWARTEK  10.03
8.00  Za + Emilię Gruca – o dar życia 

wiecznego (od Amelii i Rafała 
Gruca)

18.00 Za + Zdzisława Juraszczyka –  
o radość życia wiecznego

PIĄTEK  11.03
8.00 Za + Zofię Sowińską (26. rocz-

nica śmierci) oraz za ++ z ro-
dziny Sowińskich i Mermer –  
o radość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
18.00 Za + Stanisławę Polańską –  

o dar życia wiecznego (od ro-
dziny Grzybków i Biernatów  
z Zatora)

SOBOTA  12.03
8.00 Za + Jana Bizonia (2. rocznica 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

18.00 Za ++ Marię i Zbigniewa Sta-
nuch – o dar życia wiecznego

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  13.03 
7.30   Za + Macieja Mazura – o ra-

dość życia wiecznego (od ro-
dzeństwa synowej)

9.00 Za + Weronikę Krajewską (1. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za ++ Andrzeja i Karolinę 
Sawickich, ich dzieci i dziad-
ków – o dar nieba

 2 int. Za ++ Bożenę Pietuszak 
i Marzenę Sameli – o radość 
życia wiecznego

12.00 Za + Zofię Czakańską oraz ++ 
z rodziny Kiełczyńskich i Kowal-
skich – o dar nieba

17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali  
z kazaniem pasyjnym

18.00 Za + Edmunda Odorkiewicza 
(41. rocznica śmierci) i ++ 
członków rodziny oraz za + 
Krystynę Odorkiewicz (11.  
rocznica śmierci) oraz ++  
z rodziny Szczupiderów – 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 wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

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.


