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NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

I czyt.: Dz 10, 34a. 37-43 Psalm: 118, 1b-2.16-17.22-23

II czyt.: Kol 3,1-4 Ewangelia: J 20,1-9

Niech zmartwychwstanie Bożego Syna będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
nastało bowiem królestwo łaski, w którym Zbawiciel obdarza szczęściem.

(Hymn z Jutrzni)

Kochani Parafianie! Drodzy Goście!

Przeżywając Tajemnicę Paschalną, dzielimy się wielkanocną radością z Bożego 

triumfu nad szatanem i wszelkim złem.

Niech zwycięski Chrystus będzie 

Światłem, Drogą i Radością w co-

dziennym trudzie życia, naznaczonego  

w ostatnim czasie piętnem pandemii 

i cieniem okrutnej wojny tuż za naszą 

wschodnią granicą.

Niech Jego błogosławione zranione 

dłonie spoczną na naszych umęczonych 

głowach, a sercom niech da uciszenie, 

nadzieję i Boży pokój.

Radosnych Świąt, bo Pan Zmartwych-

wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!  

Alleluja!

Z darem modlitwy
Ks. Tomasz Jaklewicz 
Ks. Tomasz Klikowicz
Ks. Marek Gancarczyk
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KropKa nad i

1.Łatwiej jest powiedzieć kazanie o krzyżu niż o zmartwychwstaniu. Cierpienie, sa-
motność, tryumf zła i niesprawiedliwości, opuszczenie przez bliskich, umieranie 

– to jakoś mniej lub bardziej rozumiemy. Potrafimy opisać, wyrazić, wyśpiewać w „Gorz-
kich Żalach”, przepowiadać w kazaniach pasyjnych. Pewnie dlatego, że spotykamy się 
z tą ciemną stroną życia dość często. W tym sensie krzyż jest nam bliższy egzysten-
cjalnie. Zmartwychwstania nie ogarniamy. To wydarzenie przekracza nasze możliwości 
poznawcze. Ewangelie nie opisują zmartwychwstania. Przekazują informację o pustym 
grobie oraz o ukazywaniu się żyjącego Jezusa wybranym uczniom. Zawsze mnie poru-
szała ta skromność wielkanocnych opisów. Zero triumfalizmu. Bóg zwycięża, ale czyni 
to w swoim stylu. Pokornie, bez bicia w bębny, dyskretnie. 

2. Grób kojarzy się z czymś beznadziejnym. Kamień na grobie Jezusa wydawał się 
gorzką „kropką nad i” Jego życia. Ten kamień jest teraz odsunięty. To para-

doks, że największa nadzieja świata rodzi się w grobie. Życie zwycięża tam, gdzie 
zatriumfowała śmierć. To Bóg stawia kropkę nad i. On jest Panem historii. Wszyscy, 
czy chcemy czy nie, zmierzamy w stronę grobu, swojego grobu. Gdzie on będzie? Na 
jakim cmentarzu? Kto przyjdzie nad mój grób, jak Maria Magdalena, aby opłakać moją 
śmierć? Wielkanoc przynosi wieść, że na nad moim grobem na pewno pojawi się Bóg. 
I On postawi kropkę nad i mojej historii. Ludzka miłość jest bezradna w obliczu śmier-
ci, może jedynie płakać, cierpieć, tęsknić, buntować się, pamiętać. Miłość Boga jest 
także zdolna do łez pełnych współczucia (patrz Jezus nad grobem Łazarza). Ta miłość 
ma jednocześnie moc pokonania śmierci. 

3. Ciało Chrystusa zostało złożone do grobu, jak ziarno wrzucone w ziemię. Wrzu-
cone w śmierć po to, aby przynieść nieśmiertelne życie. Dla Marii, Piotra i Jana 

to nie było wcale takie oczywiste w pierwszym momencie. Maria mówi „zabrano Pana  
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. To nie jest wyznanie wiary, ale wyznanie 
zagubienia i rozpaczy. Coś się stało, ale nie wiemy co. Piotr i Jan są także niepewni. 
Biegną do grobu pełni obaw. Dopiero we wnętrzu grobu na widok płótna i chusty, zaczy-
nają wierzyć. Przypominają się im słowa Jezusa mówiące o powstaniu zmarłych. Wiara  
w zmartwychwstanie rodzi się we wnętrzu grobu Chrystusa. Słowa Jezusa mówiące  
o powstaniu z martwych były dla uczniów do tej pory abstrakcją, teraz nabrały sensu. 
Stały się światłem, które pozwoliło odczytać znak pustego grobu.

4. W Wielkanoc musimy pobiec jak Piotr i Jan do grobu Jezusa. Każdy swoim tem-
pem. A potem wejść do środka grobu. Przyznajmy, że brzmi to dość przerażająco. 

Chodzi tu o to, że do zmartwychwstania można dojść tylko przez krzyż, przez śmierć. 
Nadzieja rodzi się tam, gdzie obumiera ziarno. Tam, gdzie człowiek z całą swoją wie-
dzą, techniką, kasą i jakąkolwiek potęgą, pozostaje zupełnie bezradny. Muszą ob-
umrzeć nadzieje budowane na ludzkich możliwościach. „Ujrzał i uwierzył”. Oto sedno. 
Oto wezwanie skierowane do nas, śmiertelników. „W wierze w zmartwychwstanie cho-
dzi o w końcu o to, czy Bóg jest czy Boga nie ma” (Benedykt XVI).

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Opowieść wielkanocna

N iektórym wyda się to nazbyt banalne. Trudno. Z doświadczenia wiem, że 
najprostsze opowiadania trafiają do serca i potem pobudzają rozum do 

myślenia. Dlatego pozwalam sobie przypomnieć taką oto rozmowę dwojga 
bliźniaków w łonie swojej matki. Rozmowa bardzo à propos zmartwychwstania. 

„Powiedz mi, czy ty wierzysz w życie po porodzie?” – pyta jeden z bliźniaków. 
 

„Jasne, zdecydowanie! Tu rośniemy, nabieramy siły, by sprostać temu,  
co nas czeka na zewnątrz” – odpowiada drugi. 

 
„To jest kompletna bzdura” mówi ten pierwszy. „Przecież nie może być życia  

po porodzie; jak przypuszczalnie mogłoby ono wyglądać, pozwól, że zapytam?” 
 

„Osobiście dokładnie tego nie wiem, ale z pewnością będzie jaśniej niż tutaj. 
Przypuszczam też, że będziemy poruszać się na naszych nogach i odżywiać się 

przez nasze usta.” 
 

„Nigdy nie słyszałem takich nonsensów! Jeść naszymi ustami, co za zwariowa-
ny pomysł! Przecież my mamy pępowinę, która nas karmi. I ty chcesz gdzieś 

chodzić? To nie da rady; nasza pępowina jest zbyt krótka!” 
 

„Z pewnością będzie to możliwe. Tam wszystko będzie trochę inne.” 
 

„Oszalałeś! Nikt nigdy nie wrócił po porodzie. Życie się kończy,  
gdy się rodzisz, to wszystko. Kropka.” 

 
„Muszę przyznać, że faktycznie nikt nie wie, jak wygląda życie po urodzeniu.  

Ale wiem, że będziemy mogli zobaczyć naszą matkę, wtedy ona się nami  
zaopiekuje.” 

 
„Matką? Chcesz mi powiedzieć, że wierzysz w istnienie matki? Cóż, no to, 

gdzie jest nasza matka?” 
 

„Jak to, gdzie, tu wokół nas. Żyjemy w niej i poprzez nią. 
Bez niej my byśmy nie istnieli!” 

 
„Bzdury! Nigdy nie zauważyłem, nie widziałem niczego z matki. Więc, matka nie 

może istnieć.” 
 

„To prawda! Ale czasami, gdy jesteś naprawdę cicho, możesz usłyszeć jej głos, 
możesz czuć, jak troszczy się o nasz świat!”
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Na nasze probostwo przyszła anonimowa paczka,  
a w niej Biblia i list o następującej treści:

Szczęść Boże!

Pragnę oddać to PISMO ŚWIĘTE, które około 25-27 lat temu ukradłem z salek 

kościelnych przed lub po lekcji religii. Byłem wtedy bodajże w 7 lub 8 klasie szkoły 

podstawowej. Tłumaczyłem to sobie tak, że u mnie w domu nie ma Biblii (była 

tylko taka w obrazkach dla najmłodszych, którą dostałem na Pierwszą Komunię 

Świętą) i dobrze jakby było w domu Pismo Święte, a że w kościele było tego dużo, 

to stwierdziłem, że nic się takiego nie stanie jak będzie jedna mniej. Być może 

łudziłem się, że sama obecność prawdziwej Biblii w domu w jakiś magiczny spo-

sób sprawi, że mój ojciec przestanie być alkoholikiem; myliłem się, ojciec zmarł 

przez chorobę alkoholową.

Kiedy w 2010 roku dotknęła mnie choroba nowotworowa, z której udało mi się 

wyjść w miarę łagodnie, postanowiłem, że przeczytam Biblię i ją zwrócę tam, skąd 

ją ukradłem. Przeczytałem ponad połowę Starego Testamentu i odłożyłem znów 

Biblię na półkę na około 3-4 lata. Po 10 latach od wystąpienia u mnie nowotworu, 

znów wykryto u mnie w 2020 roku ognisko nowotworowe.

Wróciłem do czytania Biblii i przeczytałem ją już do końca. W tym momencie 

mijają już 2 lata, odkąd ponownie jestem pod opieką lekarzy; wykonuję mnóstwo 

badań, które dzięki Bogu są dobre.

W domu już mam inną Biblię, tę mogę zwrócić. Myślę, że tak musiało być, że 

taka jest moja ścieżka i Bóg tak chciał; mówi nawet o tym mój ulubiony cytat  

z Pisma Świętego;

Księga Wyjścia 23, 20: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł  

w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem”.

Przepraszam za tę sytuację, teraz 

myślę, że ja tę Biblię od was wypo-

życzyłem.

Proszę o modlitwę za mnie i moich 

bliskich oraz o pokój na świecie.

Z Panem Bogiem!

Pismo Święte zwrócone po latach (fot. ks. Tomasz Jaklewicz)
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„Kościół pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus  

zmartwychwstał. Ale do  zmartwychwstania ducha prowadzi jedna 

tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez wyjście z krainy 

śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczy-

nienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót”.

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński 

Wezwani do przeżywania radości Zmartwychwstania Jezusa, dzielmy się 

nadzieją płynącą z pustego grobu Zbawiciela i darem prawdziwego pokoju, 

którym tylko Chrystus może nas obdarzyć. Dziękując za łaskę powołania 

do nieustannej wdzięczności Bogu za wielkie rzeczy, które czyni w życiu 

każdego człowieka, pragniemy zapewnić o naszej codziennej modlitwie, 

aby nadzieja zmartwychwstania do życia wiecznego, towarzyszyła nam nie 

tylko w Święta Wielkanocne, ale każdego ofiarowanego nam dnia.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą

Siostra M. Franciszka z Siostrami Klaryskami 
od Wieczystej Adoracji z Hajnówki
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Og³oszenia duszpasterskie
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(17 kwietnia 2022 r.)

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 

Oktawę Wielkanocną oraz okres 

50 dni wielkanocnej radości do 

Zesłania Ducha Świętego. Przeży-

wamy ten liturgiczny czas jako jeden 

wielki świąteczny dzień. W związku 

z Oktawą Wielkanocną w najbliższy 

piątek nie obowiązuje wstrzemięź-

liwość od pokarmów mięsnych. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny porzą-

dek Mszy świętych jak w niedzielę. 

C
hrystus zmartwychwstał! 

Pokonał w ten sposób tak-

że naszą śmierć i dał nam 

nadzieję na życie wieczne. Świę-

tujemy dziś z całym Kościołem tę 

radosną prawdę. Życie zwyciężyło 

w grobie, czyli w miejscu śmierci. 

Niech nadzieja płynąca z pustego 

grobu Chrystusa oświeci nasze ży-

cie, nasze troski i zmartwienia. Nie 

traćmy ducha! 

Kolekta przeznaczona jest na po-

trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za 

każdą ofiarę.

Kolekta przeznaczona jest na KUL 

oraz na  Wydział Teologiczny Uni-

wersytetu Śląskiego. 

3. Odbiór strojów komunijnych w domu 

parafialnym w piątek. Od 17.00 do 

18.00 chłopcy. Od 18.00 do 19.00 

dziewczynki. 

4. Przyszła niedziela to Niedziela Mi-

łosierdzia. Kolekta będzie przezna-

czona na Caritas archidiecezji. 

5. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ulicy Kukułek. 

6. Dzisiaj w świątecznym Gościu Nie-

dzielnym znajdziemy m.in. wywiad 

z prezydentem Polski Andrzejem 

Dudą. 

7. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-

czynili się do dobrego przeżycia 

Triduum Paschalnego w naszej 

wspólnocie. 

8. Wszystkim parafianom i gościom 

życzymy obfitych łask Chrystusa 

Zmartwychwstałego oraz radosnego 

świętowania mimo trudnego czasu. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
17 do 24 kwietnia 2022 r.

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
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. rocz-
nica śmierci) oraz za ++ z ro-
dziny z obu stron – o dar nieba

18.00 Za ++ dziadków Stefanię  
i Edwarda Knecht – o dar życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY  18.04  
7.30   Za ++ Annę i Bronisława Bia-

łasów – o radość życia wiecz-
nego

9.00 Za ++ rodziców Helenę i Hen-
ryka Musiał oraz za + siostrę 
Urszulę – o dar życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Mariannę Nowicką 
– o radość życia wiecznego

 2 int. O dary Ducha Świętego, 
łaskę wiary i błogosławieństwo 

Boże z okazji urodzin Joanny, 
Krzysztofa i Jana

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go chrzest św. Ignacego Mag-
dziarza, jego rodziców i chrzest-
nych

18.00 Za + Emilię Gruca – o radość 
życia wiecznego (od Teresy  
i Józefa Trzaska)

WTOREK WIELKANOCNY  19.04
8.00  W intencji Alicji z okazji urodzin 

z prośbą o wszystko, co dla 
zbawienia duszy jest potrzebne 

18.00  Za + męża Jana Hachuła (5. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

ŚRODA WIELKANOCNA  20.04
8.00 Za + męża Jana (5. rocznica 

śmierci) oraz ++ z rodziny z obu 
stron – o dar życia wiecznego

18.00 Za + Władysława Biesa –  
o radość życia wiecznego (od 
kuzynki Małgorzaty i szwagra  
z rodziną z Wilanowic)

CZWARTEK WIELKANOCNY  21.04
8.00  Za wstawiennictwem Matki Bo-

żej Piekarskiej w intencji mamy 
Anieli z okazji 80. rocznicy uro-

W tygodniu od 17 do 23 kwietnia 2022 roku modlimy się 

o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy  

KUKUŁEK. 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 obfitym źródłem 

łask i darów Zmartwychwstałego Pana.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



dzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

18.00 W intencji Noela Pilarskiego  
z okazji 18. rocznicy urodzin,  
z prośbą o czyste serce, dary 
Ducha Świętego i Boże błogo-
sławieństwo na każdy dzień 

PIĄTEK WIELKANOCNY  22.04
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę (w dniu 

rocznicy urodzin) – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Sabinę i Jana 
Perek oraz ++ z rodziny Wilkosz 
– o dar życia wiecznego

SOBOTA WIELKANOCNA  23.04
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę – o dar 

życia wiecznego (od Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich)

18.00 1 int. Za dusze w czyśćcu cier-
piące oraz za ++ z rodzin z obu 
stron – o dar nieba

 2 int. Za + Ewę Kasprzykiewicz 
– o radość życia wiecznego

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  24.04 
7.30   Za + Ewę Tchórz oraz za + 

Andrzeja Tchórz – o radość 
życia wiecznego

9.00 Dziękczynna w intencji Klary 
Płonki z okazji 100. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i siły oraz nie-
ustającą opiekę Matki Bożej

10.30 1 int. Za + Andrzeja Odorkie- 
wicza (9. rocznica śmierci), za 
++ rodziców i + żonę Krystynę 
oraz za ++ z rodziny Przybylskich 
– o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji Dominiki  
i Marcina Romańczyk w 5. rocz-
nicę ślubu z prośbą o potrzeb-
ne łaski i błogosławieństwo 
Boże

12.00 1 int. Za + Edmunda Czarnec-
kiego, ++ rodziców, rodzeń-
stwo i Helenę – o dar życia 
wiecznego

 2 int. W intencji małżonków 
Piotra i Teresy z okazji 40. 
rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski  
i z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie

 Po mszy św. chrzest dzieci: 
Anny Dominiki Szkodny i Woj-
ciecha Bogdana Hermana

18.00 Z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o Boże błogo-
sławieństwo z okazji urodzin

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.


