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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
I czyt.: Iz 50, 4-7

Psalm: 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24

II czyt.: Flp 2, 6-11

Męka Pańska: Łk 22, 14 – 23, 56

B ie r z m o w a n i e A D 2022

K

siądz biskup Grzegorz Olszowski udzielił sakramentu bierzmowania
31 młodym parafianom. Stało się to w czwartek 7 kwietnia o godz.

18.00. Naszej wybierzmowanej młodzieży życzymy wierności Bogu i ciągłego odkrywania piękna naszej wiary. Trwajcie w Chrystusie, a Duch Święty
niech was prowadzi i wskazuje drogę do celu!

(fot. Dawid Kobiela)

Z apach

krwi

C hrystusa

1.

Jednym z elementów procesu Jezusa było referendum zorganizowane naprędce
przez Piłata. Albo Jezus, albo Barabasz. Istotne jest to, że Barabasz nie był zwykłym przestępcą, ale swego rodzaju politycznym mesjaszem, który próbował wywalczyć
przemocą wolność dla Izraela. Jego imię Bar-Abbas, oznaczające „syn ojca”, to typowo
mesjańskie określenie, jakiś rodzaj diabelskiej parodii Jezusa, Syna Ojca. „Wygląda na
to, jakby był sobowtórem Jezusa, który na inny sposób wysuwa te same roszczenia” –
zauważa Benedykt XVI. „Zatem wyboru trzeba dokonać między mesjaszem, który toczy
walkę, przyobiecuje wolność i własne królestwo, i owym tajemniczym Jezusem, który
głosi utratę samego siebie jako drogę do życia. Gdybyśmy dzisiaj mieli dokonać wyboru, czy Jezus z Nazaretu – Syn Maryi, Syn Ojca – miałby jakąś szansę? Czy my w ogóle
Go znamy? Czy go rozumiemy?”. Te pytania są zachętą, by poznać na nowo Jezusa
i wybrać Go jako Zbawiciela. Barabaszy obiecujących nowy wspaniały świat nie brakuje. Wydają się wciąż wygrywać...

2.

Mówi się często, że głos ludu to głos Boga. To nieprawda. Większość nie zawsze
ma rację. Piłat jako przewodnik ludu, jako jego świecki pasterz, pobłądził, idąc
za tym głosem. To ważna lekcja. Demokracja wcale nie gwarantuje wyboru prawdy
i dobra. Bywa tak, że mniejszość ma rację. Można zastanawiać się, gdzie byli zwolennicy Jezusa, świadkowie Jego cudów, uzdrowieni, uczniowie. Dlaczego ich głos był
niesłyszalny? Czy nie jest tak, że głos ludzi prawych jest z definicji bardziej łagodny,
cichy i podatny na zagłuszanie przez pewnych siebie pyszałków? Dla pasterzy Kościoła
kryje się tu ważna podpowiedź: dobrze jest znać zapach owiec, ich opinię, ale kryterium prawdy pozostaje zawsze „zapach” Chrystusa, a dokładniej „zapach” Jego krwi
przelanej na krzyżu.

3.

Przejmujące są słowa Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.
To pierwsze słowa Psalmu 22, wołanie cierpiącego Izraela. To także krzyk, który streszcza wszystkie cierpienia świata. Jezus bierze je na siebie i kieruje w stronę
Ojca. Ukrzyżowany staje po stronie wszystkich cierpiących, bezbronnych, samotnych,
przybitych do krzyży. Przyjmuje do serca całą tę bezradność ludzkiego bólu i przeobraża ją. Jezus, umierając, modli się, sprawuje na ołtarzu krzyża swoją prymicyjną Mszę.
Zamienia cierpienie w modlitwę. Dokonuje kapłańskiego aktu ofiarowania Bogu siebie
samego i świata. „Odprawiona zostaje nowa liturgia kosmiczna. Miejsce wszystkich
aktów kultu zajmuje Krzyż Jezusa, jako jedyne rzeczywiste otoczenie chwałą Boga”
(Benedykt XVI). Jezus daje nam swoją miłość w definitywny sposób i w ten sposób
pociąga nas do siebie.

4.

„Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje”. Co to oznacza? Po pierwsze to znak,
że skończył się czas starej świątyni i jej ofiar. Oznacza to także to, że mamy odtąd swobodny dostęp do Boga. W Ukrzyżowanym każdy może zobaczyć Boga. Trzeba
tylko, jak ów poganin setnik, umieć patrzeć i kochać. I o to chodzi w święte dni, które
przed nami. Patrzeć i kochać. Uwierzyć.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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N adzieja

w cieniu wojny

Kochani Parafianie!
Wchodzimy w Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek kończymy Wielki Post i rozpoczynamy świętowanie Triduum Paschalnego. To trzy dni, które stanowią jedno wielkie
święto. Dla Żydów Pascha była pamiątką wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej.
Chrześcijanie nadali słowu „pascha” nowy sens. Jezus przeszedł ze śmierci do
życia i w ten sposób wyprowadził całą ludzkość z niewoli grzechu ku wolności
dzieci Bożych. Triduum to świętowanie przejścia Jezusa ze śmierci do życia. To
święto największej nadziei, która narodziła się dzięki śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Trzy dni, które zmieniły świat. Wymieńmy je po kolei:
Wielki Piątek – to pierwszy dzień Triduum, który zaczyna się wieczorem dnia
poprzedniego, to dzień męki i śmierci Chrystusa. Msza Wieczerzy Pańskiej jest
w istocie początkiem celebrowania śmierci Jezusa. Jego Ciało zostało wydane,
a krew przelana na krzyżu. To były właściwe „prymicje” Jezusa. To, co zostało
zapowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy spełniło się w Wielki Piątek na Krzyżu.
Wielka Sobota – dzień drugi, dzień grobowej ciszy. Jezus jest pogrzebany. Zstąpił
do Otchłani, aby zanieść nadzieję wszystkim, którzy umarli przed Jego śmiercią
począwszy od Adama i Ewy.
Wielka Niedziela – to trzeci dzień Triduum Paschalnego. Zaczynamy celebrować
zmartwychwstanie już po zmroku w Wielką Sobotę. Podczas Wigilii Paschalnej
odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Odprawiamy pierwszą Eucharystię
Wielkanocną. Śpiewamy uroczyste Alleluja i wychodzimy z procesją rezurekcyjną,
aby obwieścić światu, że Jezus żyje i jest z nami.
Po dwuletniej przerwie wracamy do normalnego rytmu liturgii. Zapraszam Was
serdecznie do wzięcia udziału w Triduum Paschalnym. Nie musimy już ukrywać
swoich twarzy za maskami. Możemy śpiewać z mocą. Jedynie adoracja krzyża ze
względu na dogasającą epidemię odbędzie się nie w formie pocałunku krzyża, ale
przez podejście, klęknięcie, skłon głowy, dotknięcie ręką figury ukrzyżowanego
i znak krzyża. Powraca także tradycyjne błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę.
Zachęcam Was do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatni moment.
Będziemy przeżywać te święta w cieniu wojny. Wciąż napływają przerażające
wieści z Ukrainy. Tyle mogił, tyle obrazów cierpienia niewinnych. Tyle zbrodni,
tyle niesprawiedliwości, tak wiele łez. Pytamy, gdzie jest Bóg? Odpowiedź płynie
z Paschy Chrystusa. Jest wśród ofiar. Sam
ukrzyżowany umiera z nimi, aby kiedyś zmartwychwstali. Ostatnie słowo nie należy do
nienawiści i śmierci. Zwycięża miłość i życie.
Ta wielka nadzieja niech nas odnowi, doda sił
do niesienia pomocy i oddali lęk. Przyszłość
należy do Boga!
ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz Proboszcz
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7 kwietnia br. z rąk biskupa Grzegorza Olszowskiego sakrament
bierzmowania otrzymało 31 osób, 17 dziewcząt i 14 chłopców:

Bartosz Milena
Bebluk Kamil
Bogdański Olgierd
Dąbrowska Emilia
Dziadecka Kaja
Dziadecki Kacper
Głodkowska Aleksandra
Górski Michał
Grzesik Julia
Jadczak Michał
Kachel Mateusz
Kobińska Hanna
Korczyńska Weronika
Letkiewicz Rafał
Lysko Michał
Macioł Monika
Manderla Greta
Matuszczyk Alicja
Miozga Natalia
Moczydłowska Nela
Mroczkowska Maja
Paciorek Szymon
Rostek Maria
Sadowska Maja
Stefanek Szymon
Szafrański Maciej
Szczepańska Michalina
Szebesta Wojciech
Wołk-Jankowska Alicja
Zbieralski Marek
Złocki Karol
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Jedyne

dziecko,

które zostało ochrzczone
w naszej świątyni
od

1

stycznia do

31

marca

2022

3.

Leńczyk Zofia

– 87 lat

4.

Sanetra Czesława

– 96 lat

5.

Walasek Zofia

– 89 lat

6.

Sowiński Adolf

– 86 lat

7.

Kempska Wiktoria

– 85 lat

8.

Kempski Józef

9.

Piotrowski Sławomir – 69 lat

– 93 lata

10. Kawa Donata

– 89 lat

11. Sodzawiczna Małgorzata

1. Artur Marczykiewicz

Otoczmy to dziecko naszą
modlitwą, aby wzrastało
w mądrości i łasce u Boga
i ludzi. Niech będzie wielką
radością dla swych rodziców
i chrzestnych.

– 80 lat
12. Ziajska Irena

– 87 lat

13. Szafran Karol

– 82 lata

14. Sitko Andrzej

– 74 lata

15. Heller Maria

– 80 lat

16. Kołodziejczyk Leon – 5 m-cy
17. Pawełkiewicz Eugeniusz
– 88 lat
18. Wieczorek Małgorzata
– 80 lat
19. Kaczmarczyk Jan

– 64 lata

20. Kasprzykiewicz Ewa

Lista

zmarłych parafian,

Pana w okre1 stycznia do 31 marca
2022 roku.

którzy odeszli do
sie od

1.

Laskowski Bogdan

– 61 lat

2.

Eichhorn Piotr

– 80 lat

– 73 lata
21. Szwed Wiesław

– 68 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

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
(10 kwietnia 2022 r.)

WPROWADZENIE DO LITURGII:

W

spominamy dziś uroczysty wjazd Pana Jezusa
do Jerozolimy. Kościół
zawsze widział w tym wjeździe Jezusa zapowiedź tego, co się dzieje
w liturgii. Chrystus przychodzi
wciąż na nowo w każdej Eucharystii. Witamy go dzisiaj jako Króla,
który na krzyżu oddał życie za swoich poddanych, czyli za nas.

6.

7.

Kolekta jest przeznaczona na
utrzymanie naszego kościoła.

1. Zachęcamy dziś do udziału w ostatnich Gorzkich Żalach o godz. 17.15.
2. Dziś wieczorem o 19.00 w domu
parafialnym odbędzie się spotkanie
dla uchodźców z Ukrainy mieszkających w naszej dzielnicy. Dziękujemy
wszystkim, którzy przynieśli dary dla
naszych przyjaciół z Ukrainy.
3. W zakrystii są do nabycia ostatnie
paschaliki Caritasu na stół wielkanocny oraz kartki wielkanocne.
Można dziś złożyć ofiarę na kwiaty
do Bożego Grobu.
4. W poniedziałek, wtorek i środę
dzieci z naszych szkół będą miały
rekolekcje. SP 11 w naszym kościele, a SP 65 w kościele Jutrzenki
Wolności.
5. Wieczorem w Wielki Czwartek kończymy Wielki Post i rozpoczynamy
Święte Triduum Paschalne, które
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8.

9.

trwa do nieszporów w Wielkanoc.
To najważniejsze dni w całym roku
kościelnym. Przeżyjmy je pobożnie.
Wielki Czwartek. Msza Krzyżma
świętego o godzinie 10.00 w katedrze. Msza św. Wieczerzy Pańskiej
o godz. 18.00. Po zakończeniu liturgii adoracja Pana Jezusa w ciemnicy
do godz. 22.00.
Wielki Piątek – to dzień męki
i śmierci Jezusa. Obowiązuje w tym
dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post (można
zjeść tylko raz do syta). Od 7.30
adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
O godz. 9.00 Droga Krzyżowa.
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Po jej zakończeniu adoracja przy Bożym Grobie do
godz. 22.00.
Wielka Sobota – to dzień ciszy
i skupienia. Adoracja przy Bożym
Grobie od 7.30. Zachęcamy do
zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz. 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 i 17.00.
W Wielką Sobotę po zmroku rozpoczniemy świętowanie Wielkanocy. Wigilia Paschalna o godz.
20.00. To najważniejsza liturgia
w roku. Odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, odprawimy pierwszą Mszę Wielkanocną. Całość zakończy się procesją rezurekcyjną.
Proszę przynieść ze sobą świece
zaopatrzone w okapniki.

10. Spowiedź przedświąteczna według
następującego porządku:
• Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa:
od 7.30 do 8.00 oraz od 17.30 do
18.00;
• Wielki Czwartek: od 7.30 do 8.30
oraz od 16.00 do 17.50;
• Wielki Piątek: od 7.30 do 10.00
oraz od 15.00 do 17.50;
• Wielka Sobota: od 7.00 do 9.00
oraz od 12.00 do 17.30.

11. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym kolejna płyta z serii Biblia Audio,
tym razem księgi prorockie. Cena
niezmieniona, czyli 8 zł.
12. W tym tygodniu modlimy się za
mieszkańców ulicy Kościuszki.
13. Kancelaria parafialna w Wielki
Czwartek i Wielki Piątek będzie
nieczynna.
14. Na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia niech nam Bóg pobłogosławi.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 10 do 16 kwietnia 2022 roku modlimy się
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy
KOŚCIUSZKI.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem
osłabionych czy też przeżywających jakiekolwiek trudności
oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech
nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem oraz źródłem
obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
10 do 17 kwietnia 2022 r.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
10.04
7.30
W intencji Grzegorza z okazji
70. rocznicy urodzin, z prośbą
o dalsze łaski i opiekę Bożą
9.00
O Boże Miłosierdzie i łaskę
życia wiecznego dla ++ Jana
Urbańskiego (5. rocznica
śmierci) oraz syna Henryka
(12. rocznica śmierci)
10.30 Za + Helenę Bruczyńską (43.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 1 int. Za + Zygmunta Ścigaj
(rocznica urodzin) – o radość
życia wiecznego

2 int. Za + Janinę Soboń-Podgórską – o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Mariana Malgrab
i córki Iwony Bieniek z okazji
urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
WIELKI PONIEDZIAŁEK 11.04
8.00
Za + Władysława Bies – o radość życia wiecznego (od Jacka Sztafińskiego z Wilanowic)
18.00 Za + Zofię Leńczyk – o dar życia
wiecznego (od Elżbiety i Mariana Kusiak z Bielska-Białej)
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WIELKI WTOREK 12.04
8.00
Za + Emilię Gruca – o radość
życia wiecznego (od Wiesława
Pustelnik rodziną)
18.00 Przez przyczynę św. Teresy
Wielkiej o Boże błogosławieństwo dla Tereski w dniu jej 15.
urodzin oraz o dary Ducha
Świętego potrzebne do pogłębiania wiary, nadziei i miłości
WIELKA ŚRODA 13.04
8.00
Za + Krzysztofa Granieczny
(12. rocznica urodzin) oraz za
++ rodziców z obu stron –
o radość życia wiecznego
18.00 Za + Macieja Mazura – o dar
życia wiecznego (od Izy i Łukasza z rodziną)
WIELKI CZWARTEK 14.04
18.00 1 int. Msza Wieczerzy Pańskiej
– w intencji parafian
2 int. W intencji członków Legionu Maryi
Po zakończeniu liturgii Adoracja
Pana Jezusa w ciemnicy do
godz. 22.00
WIELKI PIĄTEK 15.04
9.00
Droga Krzyżowa
18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Po zakończeniu liturgii adoracja

przy Bożym Grobie do godz.
22.00
WIELKA SOBOTA 16.04
Święcenie potraw:
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 i 17.00.
20.00 WIGILIA PASCHALNA, którą rozpoczynamy Wielkanoc. Msza
rezurekcyjna w intencji parafian.
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO 17.04
7.30
W intencji Renaty i Pawła
z prośbą o opiekę Bożą dla
nich i ich dzieci z rodzinami
9.00
Za + Ryszarda Wiśniewicza
(11. rocznica śmierci) oraz za
++ rodziców – o dar nieba
10.30 W intencji Barbary z okazji
urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
12.00 Za + Rudolfa Świeca (1. rocznica śmierci) oraz za ++ z rodziny z obu stron – o radość
życia wiecznego
18.00 Za ++ dziadków Stefanię
i Edwarda Knecht – o dar życia
wiecznego

KANCELARIA PARAFIALNA czynna:
• w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę 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

