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3.  NIEDZIELA WIELKANOCNA

I czyt.: Dz 5, 27b-32. 40b-41 Psalm: 30, 2.4-6.11-12a.13b

II czyt.: Ap 5, 11-14 Ewangelia: J 21, 1-19

Majowe intencje
Kochani Parafianie!

Zaczynamy maj – miesiąc Maryi. Zapraszam do udziału w nabożeństwach ma-
jowych o godz. 17.30. Spraw, które przez ręce Matki Jezusa, możemy zanosić 
do Boga nie brakuje. Módlmy się o pokój. Polecajmy chorych z naszej wspólnoty. 
Prośmy za dzieci, które w najbliższym czasie przystąpią do Pierwszej Komunii 
Świętej. Będzie w tym roku 41 dzieci z klas trzecich oraz czwórka wcześniaków.

Arcybiskup Wiktor ogłosił, że 12 czerwca mają się odbyć wybory do parafialnych 
rad duszpasterskich. Od przyszłej niedzieli będzie można zgłaszać kandydatów. 
Warto o tym pomyśleć. W skład Rady mogą wejść praktykujący katolicy, którzy 
przyjęli bierzmowanie i są znani z nienagannych zasad moralnych. Dziś publikujemy 
statut rady obowiązujący w naszej archidiecezji. Z powodu pandemii przez ostat-
nie dwa lata obrady rady nie odbywały się często, ale te, które się odbyły, miały 

swoją wagę. Sprawozdania zawsze trafiały na 
łamy naszej gazetki. Mam nadzieję, że uda 
się nam jeszcze raz spotkać przed wakacjami 
w starym składzie i dokonać podsumowania 
kończącej się kadencji, w czasie której nastą-
piła zmiana personalna duszpasterzy. 

Proszę Was o modlitewne westchnienie  
w intencji rodzin, które na Górze Świętej Anny 
przeżywają w weekend tzw. Święto Rodzinne. 
Ja będę także z nimi jako przewodnik po na-
uczaniu św. Jana Pawła II. Więc wybaczcie 
nieobecność w niedzielę.

Ks. Tomasz Jaklewicz  – Wasz proboszcz 
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egzaMin na pasterza

1.Zmartwychwstały Pan pyta z troską swoich uczniów: „Dzieci, macie coś do je-
dzenia?”. A potem przygotowuje im osobiście śniadanie. „A kiedy zeszli na ląd, 

ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb”. Jest w tej scenie coś 
wzruszającego. Przyjaźń, miłość wyraża się nie tylko w wielkich bohaterskich czynach. 
Miłość to także małe gesty, przez które komunikuje się bliskość i troskę. Być może dla 
uczniów, którzy widzieli sporo cudów Jezusa, połów ryb nie był czymś bardzo zaskakują-
cym. Może bardziej poruszył ich widok Mistrza, który powrócił do nich z wielkiej zwycię-
skiej bitwy, a teraz przygotowuje im zwyczajnie śniadanie jak ojciec czy matka. Czasem 
Bóg przemawia do nas przez proste znaki. Czy potrafimy je dostrzec? Czy doceniamy 
rolę prostych gestów w budowaniu i podtrzymywaniu ludzkich więzi? 

2. „To jest Pan” – mówi lub raczej krzyczy Jan do Piotra. To paschalne wyznanie 
wiary. Greckie „Kryrios” (hebr. Adonai) brzmi o wiele mocniej niż polskie „Pan”. 

To słowo odnoszono w Starym Testamencie do Boga, zastępowało ono imię Jahwe. 
Dlatego św. Paweł napisze: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, 
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”. 
(Rz 10,9). To jest Pan. Oto Ten, który ogłosił prawdę, objawił Ojca. Zabity, powstał. To 
Pan dziejów, historii świata i mojej historii życia. Jan jako jedyny z apostołów wytrwał 
pod krzyżem i pewnie dlatego ma większe wyczucie obecności Zmartwychwstałego. 
Trzeba to wyznanie Jana przetłumaczyć na swoje życie. Oto Pan mojego życia, Pan 
moich zmartwień i trosk, Pan mojego powołania. To mój przyjaciel, źródło nadziei i ra-
dości. To moja siła w utrapieniu. Jeśli Jego mam przed oczyma, wszystko w moim życiu 
nabiera sensu. Mogę przetrwać każdą próbę. Mogę trwać w Kościele pomimo tego, 
że widzę w nim wiele ludzkiej małości, a nawet podłości. Rzecz w tym, by mieć oczy, 
uszy, a przede wszystkim serca, otwarte na znaki obecności żyjącego Pana. On jest  
w Kościele, On widzi mój głód, moje zmęczenie, moje grzechy. On potrafi temu zaradzić. 

3. Na koniec tego niezwykłego spotkania Jezusa z uczniami odbywa się dialog  
z Piotrem. Pan powierza mu zadanie bycia pierwszym pasterzem owiec w Jego 

owczarni. Coś jak egzamin końcowy w szkole Jezusa. Coś jak rozmowa kwalifikacyjna 
na najważniejsze „stanowisko” w Kościele. Trzy pytania. Wszystkie takie same: „czy 
miłujesz Mnie”. Dlaczego Jezusa nie zapytał Piotra np. o umiejętność głoszenia kazań, 
znajomość teologii, zdolności organizacyjne, dojrzałość osobowości, miłość do ubo-
gich czy znajomość owiec? Ileż różnych kwalifikacji powinien posiadać dobry pasterz? 
Dla Jezusa liczy się tylko jedno – głęboka więź, przyjaźń z Nim samym, z właścicielem 
owczarni. „Paś owce moje”. To jest trzoda Jezusa, nie Piotra. Owce wiedzą o tym, dla-
tego u swoich pasterzy chcą widzieć przede wszystkim ich miłość do Jezusa. Oczekują 
od nich wskazania: „To jest Pan”. Po to jest Kościół. By jasno i odważnie głosić światu: 
„To jest Pan”. I nie ma innego!

Ks. Tomasz Jaklewicz
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stojak na rowery

W ostatnim czasie przy na-

szym kościele udało się za-

instalować stojak na rowery. 

Mamy nadzieję, że będzie do-

brze służył parafianom, którzy 

korzystają z tego ekologiczne-

go środka transportu. Stojak na rowery przy naszym kościele (fot. ks. Tomasz Jaklewicz)
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Og³oszenia duszpasterskie
3 .  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C N A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(1 maja 2022 r.)

1. Rozpoczynamy miesiąc maryjny. 
Zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwach majowych codziennie 
począwszy od dzisiaj o godz. 17.30. 

2. We wtorek obchodzimy Uroczystość 
NMP Królowej Polski. Msze św.  
w naszym kościele o godz. 8.00  
i 18.00. Msza o godz. 8.00 będzie 
odprawiona w intencji ojczyzny. 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
W czwartek po Mszy o 8.00 nabo-
żeństwo o powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne.  W piątek nabo-
żeństwo do Najśw. Serca Pana Je-
zusa. Zachęcamy dzieci i dorosłych 
do spowiedzi pierwszopiątkowej od 
17.00 oraz do udziału w nabożeń-
stwie majowym i Mszy szkolnej  
o godz. 18.00.

„Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi” – to zdanie św. Pio-

tra, które dziś usłyszymy w liturgii 
Zdanie niezwykle aktualne w obec-
nej sytuacji Kościoła. Do słuchania 
Bożej prawdy zachęca nas także 
tzw. Tydzień Biblijny, który dziś 
zaczynamy. Dzisiaj także pierwszy 
dzień maja, miesiąca maryjnego. Od 
Maryi uczymy się słuchania Boga. 

Kolekta przeznaczona jest na po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać 
za każdą ofiarę, także za datki 
przekazywane na konto.

4. W sobotę odwiedzimy z posługą 
sakramentalną naszych chorych. 
Prosimy o zgłaszanie chorych w za-
krystii, kancelarii lub telefonicznie 
na probostwie. Od 17.00 do 18.00 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i okazja do spowiedzi.

5. W sobotę o 12.00 odbędzie się uro-
czystość Pierwszej Komunii świętej 
dla czternastu dzieci ze SP 65. Ich 
spowiedź odbędzie się w środę  
o 18.30. Po spowiedzi próba przed 
Komunią. 

6. Kancelaria parafialna będzie za-
mknięta 2 i 3 maja. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Lubiny.  

8. Kolekta przyszłej niedzieli przezna-
czona będzie na Wyższe Śląskie 
Seminarium Duchowne. 

9. Ksiądz Arcybiskup zarządził, że 12 
czerwca odbędą się wybory do rad 
parafialnych na kolejną pięcioletnią 
kadencję. W związku z tym dziś  
w naszej gazetce parafialnej za-
mieszczamy statut Rady Parafialnej 
obowiązujący w naszej archidiece-
zji. Za tydzień rozpocznie się proces 
zgłaszania kandydatów. 

10. Rocznicę Pierwszej Komunii świę-
tej  będziemy obchodzić 22 maja  
o godz. 10.30. 

11. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym prze-
czytamy  m.in. o tym, skąd się 
wzięły nabożeństwa majowe. 

12. Wszystkim życzymy obfitych łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
1 do 8 maja 2022 r.

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA  01.05 
7.30   Ku czci Niepokalanego Serca 

Maryi o wszelkie Boże łaski dla 
syna Mikołaja

9.00 Za + Wiktora Węgrzyna (roczni-
ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

10.30 Dziękczynna w intencji małżon-
ków Krystyny i Andrzeja Berna-
dy z okazji 50. rocznicy  ślubu, 
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

12.00 W intencji dziecka przyjmu- 
jącego chrzest św. – Leny 
Słomczewskiej, jej rodziców  
i chrzestnej

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + zięcia Jacka Konikiewicza 

– o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  02.05 
WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, 
biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za + Tomasza Kwita (rocznica 

urodzin) – o radość życia wiecz-
nego (od rodziny)

18.00 Za + Zygmunta Ścigaja (w dniu 
imienin) o radość życia wiecz-
nego

WTOREK  03.05 
UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, 
głównej patronki Polski
8.00  1 int. Za + Władysława Biesa 

– o dar życia wiecznego (od 
siostrzeńca Marka Fajferek)

 2 int. Za Ojczyznę przez wsta-
wiennictwo MB Królowej Polski

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Jadwigę, Ludwika, Zofię 

i Jana Giebułtowicz – o radość 
życia wiecznego

ŚRODA  04.05 
WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, 
męczennika, patrona archidiecezji
8.00 Za ++ Eugenię i Jerzego Ci-

szewskich oraz ++ z rodziny –  
o dar życia wiecznego

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Monikę i Piotra Nowak 

– o radość życia wiecznego

W tygodniu od 1 do 7 maja 2022 roku modlimy się 
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy LUBINY. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wie-
kiem osłabionych czy też przeżywających jakiekolwiek 
trudności oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich obfitym źró-
dłem łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  05.05
8.00  W intencji kapłanów, sióstr 

zakonnych i katechetów oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Leszka Turniak (6. roczni-

ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

PIĄTEK  06.05 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego oraz ich ro-
dzin

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + mamę Helenę Nyc (28. 

rocznica śmierci) oraz za ++ z ro- 
dziny – o dar życia wiecznego

SOBOTA  07.05
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i nie-
ustanną opiekę Maryi  

12.00 W intencji dzieci pierwszoko-
munijnych ze Szkoły Podstawo-
wej nr 65

17.30 Nabożeństwo majowe

18.00 Za + Jadwigę Nowicką oraz za 
++ rodziców i rodzeństwo,  
a także za + Stanisławę Kuć  
z okazji imienin – o radość ży-
cia wiecznego

4. NIEDZIELA WIEKANOCNA 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA  08.05 
7.30   Za ++ rodziców Annę i Eryka 

Tomeckich (rocznica urodzin) 
– o radość życia wiecznego

9.00 W intencji Wilhelma z okazji 85. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski oraz 
prośbą o zdrowie i dalsze Boże 
błogosławieństwo

10.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Miko-
łaja Czakańskich oraz ++ z ro-
dziny – o dar życia wiecznego

12.00 1 int. W intencji Stanisławy 
Malgrab z okazji 70. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo

 2 int. Za + Zygmunta Czyż (2. 
rocznica śmierci) – o życie 
wieczne

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Stanisława i Józefa Wołod-

ko – o radość 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 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.


