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 13.  Niedziela zwykła

Patrzeć jak Bóg 
Kochani Parafianie! 
Przed nami wakacje. I podobnie jak w zeszłym roku myślimy o nich z lekką trwogą. 
Bo wciąż nie wiadomo, czy wstrętny chiński wirus wreszcie przestanie nam szko-
dzić, czy gdzieś czai się z jakąś nową mutacją. W każdym razie wypoczynek jest 
konieczny. Nie tylko dla ciała, ale i ducha. Więc wypocznijcie nieco!  Niech omijają 
Was wszelkie złe przygody, a niech nie zabraknie dobrych spotkań, natchnień, 
wzruszeń. Wbrew pozorom wypoczynek jest też pewną sztuką. Dziś nadmiar  trosk 
powoduje, że nie potrafimy wypoczywać. Głowa pełna niepokojów o przyszłość, 
serce niespokojne o bliskich, nerwowość, gonitwa i wieczne zaległości w robocie. 
Odnoszę wrażenie, że jako społeczeństwo stajemy się pracoholikami. A przecież 
bez oddechu, bez pewnego oderwania od codziennych trosk nie damy rady. Jeden 
z moich kolegów mawiał, że on sam wcale nie potrzebuje urlopu, ale wyjeżdża 
tylko ze względu na współpracowników, żeby oni mogli odpocząć od niego. No 
cóż. I tak bywa. 

Pan Bóg też odpoczął na siódmy dzień po sześciu dniach pracy nad stworzeniem 
świata. I co wtedy robił? Patrzył na swoje dzieło i widział, że było dobre. Aby zo-
baczyć dobro i piękno, nie można cały czas tworzyć lub gapić się w ekran. Trzeba 
umieć patrzeć bezinteresownie, w wolności. Wtedy rodzi się zachwyt i zdolność 
do wielbienia Boga w Jego dziełach. Niech nie zabraknie takich momentów na wa-

kacjach. Dużo spokoju, dobrej lektury, 
spotkania z Bogiem! Niech dobry Bóg 
Was strzeże na wszystkich wakacyjnych 
szlakach i błogosławi. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz

I czyt.: Mdr 1,13-15; 2, 23-24 Psalm: 30

II czyt.: 2 Kor 8, 7.9.13-15 Ewangelia: Mk 5, 21-43
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1.„Moja córeczka dogorywa”. Ewangelia opowiada o prawdziwym życiu. Hi-
storia Jaira wciąż się powtarza. Tylu rodziców musi patrzeć na swoje chore 

dzieci. To przejmujący obraz. Może i nas spotkał kiedyś ten rodzaj bólu – bezsilne 
spoglądanie na cierpienie kogoś bliskiego. A może ktoś obok mnie przeżywa wła-
śnie coś takiego. Jair szuka ratunku u Jezusa, a On od razu rusza do jego domu. 
Nie mamy takiej uzdrawiającej mocy jak Chrystus, ale możemy, jak On, iść do  
domu cierpienia, do  domu żałoby, modlić się, położyć rękę na  umęczone ciało… 
Tam, gdzie jest szczere współczucie, miłość, tam pojawia się nadzieja. 

2. „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Kolejny obraz 
cierpienia. Czy ta osoba nie miała odwagi stanąć przed Jezusem jak Jair  

i błagać o pomoc? Ważny jest tu kontekst. Kobieta w czasie krwawienia uchodziła 
za rytualnie nieczystą, a jeśliby kogoś dotknęła, to przekazuje mu nieczystość (Kpł 
15,25-30). Czy potrafimy sobie to wyobrazić? Ta kobieta przez dwanaście lat czuła  
się nieczysta, upokorzona swoją dolegliwością, samotna w bólu, może obwinia-
jąca siebie, że  „rozsiewa” nieczystość. Jeśli pamiętamy o tych okolicznościach, 
to lepiej rozumiemy jej determinację i odwagę przekroczenia rytualnego zakazu. 
Ona nie chce dotknąć samego Jezusa, bo nie chce Mu przekazać nieczystości. 
Wystarczy jej Jego płaszcz. Ale wierzy, że Jezus ją uzdrowi. Nasze choroby, sła-
bości, grzechy zamykają nas nieraz w poczuciu nieczystości, niegodności, winy. 
Aby doświadczyć uzdrowienia, trzeba przełamać pewną barierę wstydu. My też nie 
możemy dotknąć samego Jezusa, musi nam wystarczyć Jego „płaszcz” (Kościół, 
sakramenty). 

3. „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Jezus szuka kontaktu z ową kobietą. 
Samo uzdrowienie fizyczne to za mało. On chce uleczyć także jej poranioną 

psychikę i spotkać  się z nią. „Przyszła zalękniona i drżąca”. Była przekonana, 
że przekazała Jezusowi nieczystość, ale wyznała Mu całą prawdę. I to dopiero było 
jej pełne wyzwolenie. Stoimy nieraz w tłumie w kościele z poczuciem anonimowo-
ści. Tylu ludzi zawraca Panu Bogu głowę, co ja tam będę ze swoimi sprawami  się 
pchał. Jezus szuka nas w tłumie, chce poznać każdego, kto dotyka z wiarą Jego 
płaszcza. Bierze na siebie moje brudy. Chce spojrzeć w moje zalęknione oczy, 
uspokoić drżenie, powiedzieć: „córko, synu…”. 

4. „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Rzeczowe, 
konkretne do  bólu pytanie musiało być jak miecz wbity w serce Jaira. „Je-

zus słysząc, co mówiono…” – Pan natychmiast dostrzega, jak bardzo obcesowo 
przekazano Jairowi wieść o śmierci dziecka. Kieruje do niego słowa zachęty i otu-
chy: „Nie bój się, tylko wierz”. Czyli nie słuchaj wszystkiego, co mówią ludzie. Ufaj 
Bogu, nie rezygnuj z Jego pomocy, nawet wtedy, gdy ci mówią, że nie ma Go już po 
co trudzić. Warto porozmyślać o wierze Jaira i owej kobiety.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Płaszcz Jezusa
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Święci Piotr i Paweł – dwa filary Kościoła

Święci Piotr i Paweł

Przed nami piękna uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Paw-

ła. Jak co roku będę wracać wspo-
mnieniami do upalnej niedzieli 29 
czerwca 1997 roku, gdy Boża Opatrz-
ność pozwoliła mi przeżyć jedyny raz 
w życiu odpust ku czci tych wielkich 
Apostołów w Rzymie.

Byłam wtedy uczestniczką pielgrzym-
ki zorganizowanej przez ks. Andrze-
ja Cubera głównie dla brynowskich 
nauczycieli. Przed południem brali-
śmy udział w odpustowej Eucharystii 
wewnątrz watykańskiej Bazyliki św. 
Piotra, którą sprawował sam Ojciec 
Święty – Jan Paweł II wraz z wieloma 
kardynałami i biskupami z całego świa-
ta. Zobaczyć na żywo w tym świętym 
miejscu Piotra naszych czasów rodem 
z Polski – było to nadzwyczaj radosne 
i niezwykłe uczucie! Szczególne wzru-
szenie ogarnęło mnie w czasie Ko-
munii świętej, gdy dostrzegłam, że do 
naszego Papieża podchodzi Matka Te-
resa z Kalkuty. Było to – jak się później 
okazało – ich ostatnie spotkanie tu 
na ziemi, gdyż niedługo potem 5 wrze-
śnia 1997 roku ta wspaniała Siostra 
odeszła po wieczną nagrodę do Pana. 
Pamiętam także prorocze słowa ks. 
Andrzeja: - Zobaczcie, widzimy dwóch 
Świętych jednocześnie! 

Po tej niezwykle uroczystej mszy 
świętej uczestniczyliśmy jeszcze – 
już na wypełnionym po brzegi Placu 
św. Piotra – w modlitwie Anioł Pański  
z Papieżem. Od tamtej niedzieli minęły 
24 lata, ale wciąż żywe jest w moim 

sercu doświadczenie, które tam na 
Watykanie pozwoliło mi zobaczyć Ko-
ściół Powszechny jakby w „pigułce”. 
Kościół jako międzynarodową wspól-
notę wiary.

Po południu tego niezwykle upalnego 
dnia – uczestników naszej brynowskiej 
pielgrzymki czekała druga dawka odpu-
stowych wzruszeń – tym razem w Ba-
zylice św. Pawła „za murami”. Bardzo 
jestem Panu Bogu wdzięczna, że mo-
głam wtedy doświadczyć, jak bardzo ci 
dwaj Apostołowie wciąż żyją w tradycji 
Kościoła: św. Piotr jako pierwszy pa-
pież otwierający łańcuch sukcesji trwa-
jącej do dziś, a św. Paweł jako gorliwy 
misjonarz, ukazujący ustawiczną aktu-
alność Tajemnicy Chrystusa. Obaj byli 
Jego wielkimi świadkami, dla Niego 
żyli i z Jego imieniem na ustach zginęli 
męczeńską śmiercią tego samego 67 
roku. Od wieków są filarami Kościoła.
Święty Piotrze i Pawle – módlcie się za 
nami!

Krystyna Kajdan
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W niedzielę 4 lipca w naszej para-
fii będzie gościł o. Adam Klag 

OFM Conv, franciszkanin, który dusz-
pasterzuje w Ugandzie. Tam otrzymał 
lokalne imię Mutebi. Ojciec Adam po-
dzieli się z nami swoim doświadcze-
niem misji. 

Franciszkanie są obecni w Ugandzie 
od 2001 roku. Oprócz pracy duszpa-
sterskiej prowadzą szkoły, dwa szpi-
tale oraz narodowe sanktuarium świę-
tych męczenników z Ugandy.  O. Adam 
jest proboszczem parafii w miejsco-
wości Matugga, około 20 kilometrów 

od stolicy Kampali, gdzie dzięki zakon-
nikom powstał szpital im. dr Wandy 
Błeńskiej, której proces beatyfikacyjny 
został otwarty w zeszłym roku. – Chce-
my działać nie tylko dla ducha, ale też 
dla ciała. Misjonarze zawsze tak robili 
i dalej robią – mówi o. Adam Klag „Mu-
tebi”. 

Średnia długość życia w Ugandzie 
to 50 lat. System ubezpieczeń spo-
łecznych jest słabo rozwinięty, a usłu-
gi medyczne są pełnopłatne. – Jeżeli 
kogoś nie stać na opłacenie szpitala 

Niedziela z misjoNarzem z UgaNdy

Ambulans szpitala 
im. Wandy Błeńskiej 
(fot. Krzysztof 
Błażyca)

O. Adam Klag OFM 
Conv w Ugandzie 

(fot. arch. 
Ojca Adama)
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i operacji, to umiera na przykład na 
zapalenie wyrostka robaczkowego. 
Kiedy pytam przed pogrzebem bliskich 
zmarłego, jaka była przyczyna śmier-
ci, najczęściej odpowiadają, że zmarł 
z powodu gorączki – mówi o. Adam.  
Misja w Ugandzie podlega prowincji 
krakowskiej św. Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię.  W tym roku franciszkanie 

obchodzą 20-lecie swojej obecności 
pod równikiem. Niedawno ruszył tam 
nowicjat, w którym formację odbywają 
kandydaci z krajów Afryki Wschodniej. 
Więcej o franciszkanach w Ugandzie  
w ostatnim numerze Gościa Niedziel-
nego w artykule „Najpierw pozbyliśmy 
się węży”. 

Krzysztof Błażyca

Ugandyjskie 
dzieci wymają 

troski duchowej  
i materialnej 

(fot. arch. 
Ojca Adama)

Ugandyjskie dzieci (fot. arch. Ojca Adama)
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Og³oszenia duszpasterskie
13. Niedziela zwykła

WPROWAdzeNie dO liTURgii:

(27 czerwca 2021 r.)

o modlitwie za papieża Francisz-
ka i seniora Benedykta, który  
właśnie 29 czerwca br. obchodzi 
70.rocznicę święceń kapłańskich. 
Arcybiskup Katowicki zaprasza na 
Mszę do katedry w intencji Papie-
ża na godz. 12.00. W naszym ko-
ściele Msze o 8.00  i 18.00. Tego 
dnia zbierzemy kolektę na Stolicę 
Apostolską, tzw. świętopietrze. 

4. W tym tygodniu przypadają pierw-
szy czwartek, piątek i sobota 
miesiąca. W czwartek po Mszy 
porannej nabożeństwo o powoła-
nia. W piątek po Mszy porannej 
nabożeństwo do Najśw. Serca 
Pana Jezusa. W sobotę adora-
cja Najświętszego Sakramentu 
od 17.00 do 18.00 i okazja do 
spowiedzi. 

5. W sobotę odwiedzimy naszych 
chorych z posługą sakramental-
ną. Prosimy ich zgłaszać w zakry-
stii, kancelarii lub telefonicznie 
na probostwie. 

6. Od pierwszej niedzieli lipca bę-
dziemy transmitować przez Inter-
net tylko niedzielne msze święte 
dopołudniowe.

7. Przez cały okres wakacji kan-
celaria będzie czynna: w po-
niedziałek i środę od 18.45 do 

„Nie bój się, wierz tylko!” 
– mówi Jezus do Jaira 

rozpaczającego po śmierci 
córki.  W ten sposób kładzie 
plaster na duszę zbolałego 
ojca. A potem przywraca do 
życia jego dziecko. W każdej 
eucharystii spotykamy się  
z tym, który jest samym ży-
ciem. Jemu zawierzmy nasze 
troski i prośmy o nadzieję. 

Kolekta przeznaczona jest 
dziś na bieżące potrzeby na-
szej parafii. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

1. Dzieci i młodzież rozpoczęły wa-
kacje. Życzymy im i ich rodzinom 
dobrego wypoczynku. 

2. Wymiana zawieszenia i napędu 
naszych dzwonów, która mia-
ła się rozpocząć tydzień temu, 
opóźniła się o tydzień. Ufamy, 
że tym razem firma dotrzyma 
słowa. Dziękujemy za wszelkie 
datki na ten cel. 

3. We wtorek obchodzimy Uroczy-
stość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Tego dnia pamiętajmy 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
27 czerwca do 4 lipca 2021 r.

13. NIEDZIELA  ZWYKŁA  27.06 
7.30  Za ++ Wacława i Elżbietę Krak 

– o radość życia wiecznego 
9.00 Za ++ Antoniego i Elżbietę Now-

rockich – o radość życia wiecz-
nego 

10.30 W intencji Jasia Wieczorka  
z okazji 1. rocznicy urodzin oraz 
jego rodziców, rodziców chrzest-
nych i dziadków, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

12.00 W intencji Janiny z okazji 65. 
rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie
18.00 Za + ojca Edwarda, siostrę 

Grażynę i mamę Stefanię –  
o dar życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  28.06 
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, 
biskupa i męczennika
8.00  W intencji wnuków z podzięko-

waniem za miniony rok szkolny 
i z prośbą o Boże błogosławień-
stwo na wakacje 

18.00 Za ++ Henryka, Ludmiłę, Julia-
na i Eleonorę Brudzewskich –  
o dar życia wiecznego

W tygodniu od 27 czerwca do 3 lipca 2021 roku 

modlimy się za mieszkańców ulicy OPAliŃSKiegO. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem 

osłabionych i 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.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

19.30 oraz w piątek od 8.45 do 
10.00. 

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Opalińskiego. 

9. W przyszłą niedzielę będziemy 
gościć w naszej parafii o. Adama 
Klaga, franciszkanina pracują-
cego w Ugandzie. Będzie nam 
głosił słowo Boże, a my  będzie-

my mogli wspomóc jego misję. 
Więcej informacji w gazetce. 

10. W Gościu Niedzielnym przeczyta-
my m. in. o historii relikwii św. 
Piotra i Pawła.

11. Wszystkim życzymy dobrej nie- 
dzieli, a wyjeżdżającym na wa-
kacje regeneracji sił ducha  
i ciała. 



WTOREK  29.06 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA
8.00  Za + Kazimierza Walickiego  

i ++ z rodziny – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Piotra i Monikę 
– o radość życia wiecznego

ŚRODA  30.06
8.00 Za ++ Agnieszkę i Alfonsa Kryp-

czyk – o dar życia wiecznego
18.00 Za + Józefa Czerniaka – o dar 

życia wiecznego 

CZWARTEK  01.07  
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

18.00  Za + Zygmunta Michalskiego 
– o radość życia wiecznego (od 
Usi z Niemiec)

PIĄTEK  02.07
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

18.00 Za + Krystynę Dudę  – o radość 
życia wiecznego (od sąsia-
dów)

SOBOTA  03.07 
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego
13.00 W intencji nowożeńców: Justyny 

Kwiczały i Tomasza Sądel
18.00 Za + Helenę Szrajber (40. rocz-

nica śmierci), ++ męża Maria-
na, syna Włodzimierza i Domi-
nikę Czarnocką z okazji imienin 
– o radość życia wiecznego 

14. NIEDZIELA  ZWYKŁA 04.07 
7.30  W intencji  Alicji i Janusza Turek 

z okazji 50. rocznicy ślubu,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.00 W intencji Haliny i Leszka Mo-
skwa z okazji 35. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

10.30 Za + Ewę Marcinkiewicz –  
o radość życia wiecznego (od 
męża, synów i rodziny)

12.00 W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty, ich rodziców  
i chrzestnych oraz za roczne 
dzieci. Po mszy św. chrzest 
Wiktora Józefa Makowskiego

18.00 Za + Alfreda Kałużę oraz ++  
z rodziny – o radość życia wiecz-
nego

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 w okresie wakacyjnym: 
poniedziałek i środę od 18.45 do 19.30,  

oraz w piątek od 8.45 do 10.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego  

proszę dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660.


