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4.  NIEDZIELA WIELKANOCNA
I czyt.: Dz 13,14.43-52 Psalm: 100, 2-5

II czyt.: Ap 7, 9.14b-17 Ewangelia: J 10, 27-30

Dzisiaj nasza Wspólnota Parafialna modli się szczególnie gorąco za grupę 
14 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 65 na Ptasim Osiedlu. Należą do niej: 

Bruno Stachoń, Patrycja Królikowska, Julia Kołodziejczyk, Bogusław Kramza, 
Jakub Grzybczyk, Filip Wykrota, Mateusz Noga, Maciej Czech, Tymoteusz Bor-
czyk, Zuzanna Zawirska, Sebastian Staśto, Aleksander Witek, Amelia Zientek 
i Magdalena Woś. Dzieci te przystąpiły wczoraj do I Komunii Świętej.

KOCHANE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE!

Uroczysty dzień Waszej I Komunii Świętej przypada w miesiącu, w którym trady-
cyjnie od piętnastu już lat organizowane jest w naszej archidiecezji – Metropoli-
talne Święto Rodziny – obchodzone w tym roku pod hasłem „Rodzina – źródłem 
pokoju”. Ta radość pokoju i miłości przeżywana dzisiaj w Waszych rodzinach jest 
także radością każdego i każdej z nas – całej naszej wspólnoty parafialnej.  Przy-

gotowania do rodzinnego świętowania naznaczone były w tym roku 
dramatycznymi informacjami i obrazami, które docierają do nas  
z rozpętanej przez rosyjskiego dyktatora wojny na Ukrainie. Módlcie 
się o pokój na świecie, a gdy przyjmiecie już Pana Jezusa do swego 
serca i pokłonicie się Maryi – Jego Matce, wyznajcie Jej szczerze:

Najświętsza Maryjo, Mamusiu Jezusa, my do Twoich dłoni tulimy 
się dzisiaj. Chcemy Ci powiedzieć o wielkiej radości: – Jezus po raz 
pierwszy w sercach naszych gości. I chcemy Cię prosić na każdą 
godzinę: – Pomóż nam w przyjaźni z Twoim wytrwać Synem!

Z życzeniami i darem modlitwy
Ksiądz Proboszcz Tomasz Jaklewicz

Ks. Tomasz Klikowicz
Ks. Marek Gancarczyk

oraz Współparafianie
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Kogo zna Dobry Pasterz?

1.    Obraz pasterza występuje często w Starym Testamencie. Jest wzięty z życia. Do 
dziś w Ziemi Świętej można spotkać pasterzy prowadzących za sobą owce. Pa-

sterz jest przewodnikiem, a zarazem towarzyszem. Sprawuje władzę, ale jednocześnie 
jest kimś bliskim. To połączenie jest istotne. Sam Bóg Jahwe bywa nazywany paste-
rzem, ale często powierza swoje owce opiece swoich sług. Takim pasterzem Bożej 
owczarni był Mojżesz, byli sędziowie, król Dawid. Stary Testament mówi również często 
o pasterzach, którzy sprzeniewierzyli się swej misji, nie zajmowali się owcami, ale kar-
mili siebie samych. Stąd wśród tekstów zapowiadających nadejście Mesjasza, pojawia 
się motyw idealnego pasterza, który wypełni doskonale swoją misję. Jezus mówiąc  
o sobie jako o pasterzu, nawiązuje do tych prorockich zapowiedzi Starego Testamentu. 

2. Dzisiejsza Ewangelia to króciutki fragment większej całości. Na co nam zwraca 
uwagę? Owce znają głos pasterza, a On zna owce. Jest to relacja bliska, zażyła, 

serdeczna. Ale jednocześnie jest jasne, że pasterz jest kimś obdarzonym autorytetem. 
Owce idą za pasterzem. To On pokazuje drogę. To On daje im życie wieczne. Jezus jest 
tym, który dał życie za owce i dzięki Jego ofierze owce mają życie. Pan wskazuje także 
na Ojca, który jest w najgłębszym sensie właścicielem owiec. Jezus jako wcielony Syn 
Ojca jest przedłużeniem opiekuńczych dłoni Boga. Więź, która łączy Ojca z Synem, jest 
źródłem więzi, która łączy owce z Jezusem. To streszczenie całej Dobrej Nowiny.

3. Jak to przełożyć na nasze życie? Zanim poznamy Boga, On zna wcześniej każ-
dego z nas. Bóg chce, abyśmy zrozumieli, że nie należymy do samych siebie, 

ale do Niego. Chce byśmy Go poznali i pokochali. Po to posłał nam Jezusa – Dobrego 
Pasterza, abyśmy powrócili do jedności z Bogiem. Jedności utraconej przez grzech. Na-
sze życie zależy od tego, czy rozpoznamy głos Jezusa wśród wielu głosów tych, którzy 
pretendują do roli pasterzy, a w istocie prowadzą na manowce. Chodzi o to, aby dać 
się poprowadzić. Nie byle komu, ale Dobremu Pasterzowi. Chodzi o to, by uznać, że 
potrzebuję prowadzenia, nie jestem samowystarczalny, nie jestem sam sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem. Jestem owcą, która bez pasterza i owczarni, zginie. „Społeczeń-
stwo bez Boga – społeczeństwo, które nie zna Go i traktuje Go jako nieistniejącego 
– jest społeczeństwem, które gubi swoją miarę. (…) Śmierć Boga w społeczeństwie 
także oznacza koniec wolności, ponieważ to, co umiera jest celem, który zapewnia 
orientację” (Benedykt XVI). 

4. Obraz pasterza prowadzącego owce odnosi się także do księży, do katechetów, 
rodziców. A szerzej do Kościoła. Jezus mówi, że jest jedno z Ojcem i jednocze-

śnie, że zna owce. Obie te relacje są istotne. Ale pierwsza jest źródłowo pierwsza  
i zasadnicza. Dla wszystkich pasterzy to ogromnie ważne. Nie wystarczy znać owce  
i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Trzeba znać Boga. Fundamentem bycia pasterzem na 
wzór Jezusa jest bycie w komunii z Bogiem. Tylko wtedy mogę naprawdę służyć owcom. 
Jako duszpasterz, jako nauczyciel, rodzic, duchowy przewodnik.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Rodzicom – dzieci pierwszokomunijne
Kochani Rodzice!
Serca Wasze dziś wzruszone:
Szczęście dzieci – Waszym szczęściem.
Za tę miłość pełną troski
Dziękujemy pięknie!
Za dom, w którym wiara mieszka
i miłość, i zgoda,
za Chrzest Święty, pierwszy pacierz,
wychowawcze słowa,
za szat strojność, za radości
pierwszokomunijne –
Niech Wam Jezus da na zawsze
serca Bogiem silne.

On - najlepszym Dobrodziejem!
Dobrą da zapłatę:
Nie ominie naszych domów,
gdy wędruje światem!

Grupa dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 65 z ks. Tomaszem Klikowiczem – ich katechetą – 04.05.2022 
(fot. Dawid Kobiela)
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KRYSTYNA KAJDAN: – Amelko, 
zaprosiłam Cię do rozmowy jako 
przedstawicielkę 14-osobowej gru-
py dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 65, które wczoraj – 7 maja br. 
przystąpiły do I Komunii Świętej  
w naszym kościele. Kto was przy-
gotowywał do tej pięknej uroczy-
stości? 

AMELKA ZIENTEK: – Do I Komunii 
Świętej przygotowywał nas ks. Tomasz 
Klikowicz oraz rodzice. 

Od kiedy trwały te przygotowywa-
nia? 

Nasze przygotowywania do Komunii 
Świętej rozpoczęliśmy w III klasie we 

wrześniu 2021 r. na lekcjach religii  
u ks. Tomasza, chociaż wcześniej 
wspominała nam już o Komunii nasza 
pani Tereska (pani katechetka Teresa 
Michałczak). W czasie przygotowań,  
w naszym kościele poświęciliśmy świe-
ce, różaniec, medalik oraz skarbczyk. 
Nauczyłam się modlitwy różańcowej  
i wieczorami odmawiam różaniec z ro-
dziną oraz czytam Biblię w obrazkach 
dla dzieci - Stary i Nowy Testament. 
Czytam również artykuły naszego 
Księdza Proboszcza w Małym Gościu 
Niedzielnym – „Jak to jest”. Wiem, że 
rodzice również chodzili na spotkania 
z ks. proboszczem Tomaszem Jaklewi-
czem.

Czy lekcje katechezy i modlitwy, 
których musiałaś się nauczyć, były 
dla Ciebie trudne?

Lekcje z Księdzem były fajne. Niektóre 
modlitwy znałam, a tych, których nie 
znałam, to się nauczyłam. Trzy były 
proste, a reszta trochę trudniejsza. 
Najtrudniejsze do nauki były akty: wia-
ry, nadziei, miłości i żalu.

Warto było się trudzić? 

Tak, warto było się trudzić. Cieszę się, 
że mogę przyjąć do serca Pana Jezusa.

Lubisz się modlić?

Tak, nawet mam w pokoju specjalny 
ołtarzyk, przy którym się modlę. Znaj-

Warto było się trudzić!

Amelka Zientek w naszym kościele po spowiedzi świętej  
- 04.05.2022 (fot. Teodor Zientek)
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duje się w nim obrazek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, przed którym modlili 
się wszyscy w mojej rodzinie:  babcia 
Stefania przed wojną, potem mój tata 
Teodor, a teraz ja – jako najmłodszy 
Zientek w rodzinie…

A jak przeżyłaś swoją pierwszą spo-
wiedź, czyli spotkanie z miłujących 
Cię Jezusem? 

Na początku się bałam i przejmowa-
łam. Z tego powodu zapomniałam nie-
których grzechów i prawie zapomnia-
łam zabrać obrazka od księdza ze spo-
wiedzi. Po spowiedzi czuję taką ulgę.

Czy chciałabyś coś jeszcze do-
dać od siebie? Na pewno jesteś 
wdzięczna rodzicom za ten piękny 
dzień I Komunii Świętej… 

Chciałabym podziękować wszystkim 
osobom, które mnie przygotowywały, 
szczególnie ks. Tomaszowi oraz Rodzi-
com, Cioci Marysi, Babci i Dziadkowi 
Krzysiowi. Moja Mama oraz Tata i Dzia-
dek również przyjęli Pierwszą Komunię 
w naszym Kościele (Dziadek w roku 
1955).

Amelko, bardzo Ci dziękuję za roz-
mowę i życzę, by Twoje serduszko 
było już zawsze ołtarzem dla Jezu-
sa. Warto się z Nim zaprzyjaźnić…

Ja też dziękuję za to wyróżnienie i za 
życzenia.

DZIĘKUJEMY !

W imieniu wszystkich Rodziców chcieliśmy bardzo podziękować za 
posługę, zaangażowanie, poświęcenie oraz dar bycia i dar słowa  

w przygotowaniu naszych dzieci do I Komunii Świętej naszym kapłanom 
ks. Tomaszowi Klikowiczowi oraz ks. proboszczowi Tomaszowi Jaklewiczowi.

Patrycja i Teodor Zientkowie

Ołtarzyk Amelki do codziennej modlitwy 
(fot. Teodor Zientek)
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Og³oszenia duszpasterskie
4 .  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C N A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(8 maja 2022 r.)

1. Wczoraj 14 dzieci z SP 65 przyjęło 
Pierwszą Komunię św. Dzieci będą 
przeżywały swój biały tydzień. Nato-
miast w sobotę o 12.00 odbędzie 
się uroczystość Pierwszej Komunii 
świętej dla dzieci ze SP 11. Ich 
spowiedź będzie miała miejsce  
w środę o 18.30. Po spowiedzi 
próba przed Komunią. Zaś w przy-
szłą niedzielę na dodatkowej Mszy 
św. o godz.13.30 będzie wczesna 
Komunia dla czwórki dzieci.  

2. Zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwach majowych codziennie  
o 17.30. 

3. We wtorek kolejna katecheza doro-
słych. Temat: „Czy władza pochodzi 
od Boga?” Początek o 18.30. 

4. W sobotę 14 maja o 10.00 odbędą 
się w katedrze święcenia kapłań-

Dzisiejsza niedziela to Niedziela 
Dobrego Pasterza. Jesteśmy 

owcami w owczarni prowadzonej 
przez Jezusa. Módlmy się o to, 
by nie zabrakło dobrych pasterzy  
w Kościele i w świecie. Pamiętaj-
my w naszej modlitwie o dzieciach, 
które wczoraj przyjęły po raz pierw-
szy Komunię św.  

Kolekta przeznaczona jest na 
Wyższe Śląskie Seminarium Du-
chowne. Bóg zapłać za każdą  
ofiarę. 

skie. Polecajmy kandydatów Panu 
Bogu. 

5. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Mierzejew- 
skiego.  

6. Jak już zapowiadaliśmy, 12 czerw-
ca odbędą się wybory do rad pa-
rafialnych na pięcioletnią kaden-
cję. W związku z tym od dzisiaj 
do końca maja można zgłaszać 
kandydatów na członków Rady. 
Kandydować mogą pełnoletni ka-
tolicy, którzy przyjęli sakrament 
bierzmowania, czynnie uczestniczą 
w życiu wspólnoty wiernych i są 
znani z nienagannych postaw mo-
ralnych. Prosimy o przekazywanie 
proboszczowi nazwisk kandydatów 
w formie pisemnego zgłoszenia 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
kandydata. 

7. Przypominamy, że rocznicę Pierw-
szej Komunii świętej będziemy ob-
chodzić w niedzielę 22 maja na 
mszy  o 10.30. 

8. 16 maja przypada 30. rocznica 
święceń księdza proboszcza To-
masza Jaklewicza oraz ks. prałata 
Marka Gancarczyka. Msza święta 
w ich intencji będzie w przyszłą 
niedzielę o godz. 12.00. 

9. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym ko-
lejna płyta z Biblią Audio, a na niej 
cztery księgi mądrościowe Starego 
Testamentu. 

10. Wszystkim życzymy obfitych łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
8 do 15 maja 2022 r.

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 Mikołaja Czakańskich oraz 
++ z rodziny – o dar życia 
wiecznego

12.00 1 int. W intencji Stanisławy  
z okazji 70. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz z prośbą o zdro-
wie i Boże błogosławieństwo

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

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Stanisława i Józefę Wo-

łodko – o radość życia wiecz-
nego

PONIEDZIAŁEK  09.05 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
głównego patrona Polski
8.00 Za + Władysława Kryczkę (2. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Andrzeja Żabińskiego –  

o dar życia wiecznego

WTOREK  10.05
8.00  W intencji Karola z prośbą  

o dalszą opiekę Bożą dla niego 
i jego rodziny

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Kazimierza Skorupkę (25. 

rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców Antoniego i Mariannę 
Skorupka – o radość życia 
wiecznego

ŚRODA  11.05 
8.00 Za + Wiesława Sielskiego (40. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 8 do 14 maja 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy MIERZEJEWSKIEGO. 

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 źródłem łask Jezusa – Dobrego Pasterza.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Małgorzatę Lubinę – o dar  

życia wiecznego

CZWARTEK  12.05
8.00  Za + Franciszka Wolfa (1. rocz-

nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ z rodziny Rostek –  

o radość życia wiecznego

PIĄTEK  13.05 
8.00 Za ++ dziadków Małgorzatę  

i Ludwika Lubina – o radość 
życia wiecznego

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + męża Bogdana Kajdana 

(72. rocznica urodzin) – o dar 
nieba

SOBOTA  14.05 
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
8.00 W intencji Marii z okazji 85. 

rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

12.00 W intencji dzieci przystępują-
cych do I Komunii Świętej ze 
Szkoły Podstawowej nr 11

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Elżbietę i Bernarda Bula 

oraz Katarzynę i Łukasza Kru-
pop – o dar życia wiecznego

5. NIEDZIELA WIEKANOCNA  15.05 
7.30   Za + Mariana Detko (9. roczni-

ca śmierci) oraz za ++ z rodzi-
ny – o radość życia wiecznego

9.00 W intencji Haliny Rak z okazji 
rocznicy urodzin, z prośbą o Bo- 
że błogosławieństwo i zdrowie 
– (od parafian)

10.30 Za + mamę Wandę Gierlotkę 
(5. rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 Dziękczynna w intencji ks. 
proboszcza Tomasza Jaklewi-
cza oraz ks. prałata Marka 
Gancarczyka z okazji 30. rocz-
nicy święceń kapłańskich,  
z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

13.30 W intencji dzieci przystępują-
cych do Wczesnej Komunii 
Świętej

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + męża Henryka Ośmieńskie-

go oraz za ++ rodziców i teściów 
– 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.


