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5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
I czyt.: Dz 14, 21b–27

Psalm: 145, 8-13

II czyt.: Ap 21, 1–5a

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35

Czcigodny i Drogi Księże Tomaszu, nasz Proboszczu!
Czcigodny i Drogi Księże Prałacie Marku!
W dzisiejszą niedzielę – 15 maja 2022 roku – jest u nas na Brynowie majowo
i rocznicowo. Zielono i bardzo radośnie! Razem z Wami dziękujemy Bogu za dar
Waszego powołania i świętujemy 30. rocznicę Waszych święceń kapłańskich.
Z okazji tej okrągłej rocznicy, która przypada jutro - pragniemy Wam już dzisiaj
wyrazić ogromną wdzięczność i przekazać moc najserdeczniejszych życzeń.

Dziękujemy za piękne kazania i komentarze do Ewangelii, za wszystkie starania
o nasze sumienia i postawy, za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary, za
modlitwę, krzepiące słowo i duszpasterski trud, za każdy uśmiech i wszelkie Dobro!

Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy kolejny dzień kapłańskiego posługiwania, opieki Maryi i mocy Ducha Świętego w docieraniu do naszych serc i sumień.
Życzymy także, by nie brakło Wam duszpasterskich pomysłów, by dopisywało Wam
krzepkie zdrowie i nie opuszczała pogoda ducha, by po prostu z nami „u Jezusa
i Maryi” było Wam dobrze i radośnie. O to się modlimy i tego pragniemy!
Niech Pan Bóg umacnia Was, drodzy Księża, każdego dnia i ze swoim błogosławieństwem posyła do potrzebujących oraz do tych, co się źle mają. Niech patrzy
na Wasze serca z upodobaniem, a ludzie niech idą za Wami z ufnością i radością,
aby praca w brynowskiej Winnicy Pana
wydawała coraz obfitsze owoce. Niech
świadectwo Waszego życia pociąga innych ku Chrystusowi. Bądźcie specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem.
Deo gratias!

Ks. prałat Marek Gancarczyk
(fot. ks. Tomasz Jaklewicz)

Ks. Proboszcz Tomasz Jaklewicz
(fot. arch. parafii)

Z darem modlitwy
Ks. Tomasz Klikowicz, wikariusz
oraz wdzięczni Parafianie

W zajemnie

1.

„Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami”. W tym zdaniu wybrzmiewa ogromne
wzruszenie Jezusa, świadomość tego, że wypowiada słowa swojego testamentu. Nazywa uczniów dziećmi. Dlaczego? Może dlatego, że w jakimś sensie On ich
zrodził. Są Jego dziećmi, Jego rodziną. Są „nowo narodzeni”. Jeszcze nie rozpoczęli
dorosłego życia w wierze. Jezus ich prowadził przez trzy lata, uczył ich chodzić. Ale za
chwilę po przeżyciu grozy krzyża i radości zmartwychwstania, staną się dorośli. Pójdą
samodzielnie w świat głosić Jezusa i rodzić do wiary nowe dzieci. Na ile wciąż jesteśmy jeszcze dziećmi w wierze? Czy osiągnęliśmy dojrzałość, czyli zdolność głoszenia
i dawania życia, które wyszło z grobu Jezusa?

2.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem”. W czym tkwi nowość tego przykazania? Wszak już w Starym
Testamencie znane było przykazanie miłości Boga i bliźniego. „Tak jak Ja was umiłowałem”. To jest sedno. Jezus objawił nam miłość Boga. Wyznał ją każdemu i każdej
z nas. Nasza ludzka miłość jest odpowiedzią. Nasza miłość ma być kształtowana
na wzór Bożej miłości ukazanej w życiu i śmierci Jezusa. Krzyż, który wydawał się
momentem hańby, cierpienia i śmierci, okazał się chwilą największej chwały Jezusa.
„Bóg został w Nim otoczony chwałą”. Kiedy kochamy tak jak kocha Jezus, wtedy Bóg
zostaje w nas otoczony chwałą.

3.

Warto zatrzymać się nad słowem „wzajemnie”. Zaginiony w Alpach, nieodżałowany ks. Krzysztof Grzywocz prowadził kiedyś rekolekcje pod tytułem: „Dar
wzajemnej miłości”. Akcentował w nich właśnie wzajemność. Miłość w chrześcijaństwie kojarzy się nam na ogół z miłością charytatywną, miłosierną, ofiarną. To oczywiście ważna miłość. Piękna, potrzebna. Ale nie jest ona jedyną formą miłości, ani
tą najdoskonalszą. W głębi serca najbardziej pragniemy trwałych więzów, w których
panuje wzajemność. Relacje typu rodzic – dziecko (i podobne: nauczyciel – uczeń,
lekarz –pacjent, ksiądz – parafianie) są w życiu niezbędne, to jasne. Ks. Grzywocz
nazywa te relacje „skośnymi”, dlatego, że chodzi o więzy między nierównymi stronami. Jednak jako ludzie dorośli szukamy trwałych więzów, które mają charakter partnerski, oblubieńczy, przyjacielski. Cechą takiej miłości jest równowaga w dawaniu
i braniu. Właśnie wzajemność. Nie można całe życie tylko brać. Nie można również
tylko dawać. Miłość małżeńska mężczyzny i kobiety, Adama i Ewy pozostaje najdoskonalszym wzorem, modelem miłości wzajemnej łączącej równe, choć tak różne osoby.

4.

Sam Bóg jest miłością wzajemną Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako ludzie
zawsze będziemy mniejsi niż Bóg. Bóg jest naszym Ojcem, Mistrzem, Nauczycielem, Lekarzem. Owszem, ale w Jezusie ukazał się nam jako Ten, kto zaprasza nas
do miłości wzajemnej. Jezus przychodzi jak narzeczony, jak mąż, jak brat. Apokalipsa
zapowiada, że niebo to Gody Baranka. Gody, czyli ślub, wesele. Panem młodym jest
Bóg, panią młodą – człowiek. W niebie nie będziemy już kochali miłością miłosierną.
Tylko wzajemną. Więc… miłujmy się wzajemnie.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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D

zisiaj nasza Wspólnota Parafialna modli się szczególnie gorąco za grupę
27 dzieci ze Szkół Podstawowych nr 11 i nr 8. Należą do niej: Kalita
Antoni, Humpa Maja, Kołodziej Tomasz, Mucha Agnieszka, Mazur Łucja,
Matuszek Piotr, Kluczewska Barbara, Kapłanek Jan, Daniel Wojciech, Zatoń
Kacper, Kwiatkowski Jakub, Motyka Hanna, Kowalczyk Julia, Karaś Cyprian,
Węgrzyn Zofia, Widera Kamila, Adamczyk Natalia, Górszczyk Zofia, Sekta
Krzysztof, Korczyński Jakub, Delost Wiktoria, Czech Dominik, Kluczewska
Ewa, Gronowski Maciej, Hryciuk Szymon, Piec Oskar i Zrobok Antonina. Dzieci
te przystąpiły wczoraj do I Komunii Świętej. Polecamy Bogu także dzieci,
które dzisiaj przeżywają swój wielki dzień Wczesnej Komunii świętej. Są to:
Faustyna Smoczyńska, Igor Jeziorowski, Bazyli Bilnicki i Teresa Węgrzyn.

Dzieci pierwszokomunijne z klasy III a
– Szkoły Podstawowej nr 11
(fot. Siostra Daniela Sporysz)

Dzieci pierwszokomunijne z klasy III b
– Szkoły Podstawowej nr 11
(fot. Siostra Daniela Sporysz)
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Dzieci pierwszokomunijne
z klasy III c
– Szkoły Podstawowej nr 11
(fot. Siostra Daniela Sporysz)

KOCHANE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE!
Eucharystia to wielka tajemnica wiary. I oto Wy – mali chrześcijanie –
dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia
święta – to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa
i Kościoła. Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu,
aby być naszym duchowym pokarmem. Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że
człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest
z Boga samego. Oto dzisiaj, kochane Dzieci, przychodzicie po raz drugi do Pana
Jezusa w Eucharystii. Jakaż to radość dla nas: Waszych duszpasterzy, rodziców,
chrzestnych, katechetki i całej naszej wspólnoty parafialnej. Życzymy Wam
obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej, a Sakrament Eucharystii niech
umacnia w Was wiarę, nadzieję i miłość.
Z życzeniami i darem modlitwy
Ksiądz Proboszcz Tomasz Jaklewicz
Ks. Tomasz Klikowicz
Ks. Marek Gancarczyk
Siostra Daniela Sporysz SSND
Rodzice oraz Współparafianie
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Księdzu Proboszczowi – dzieci pierwszokomunijne
Czcigodny Księże Proboszczu!
Bóg uśmiecha się zapewne przez błękit majowy,
że Chrystusa tu przy Tobie stoi zastęp nowy.
Bo każde z nas – sercem całym Jezusa miłuje.
W pobożności żyć i wzrastać szczerze obiecuje.
Tobie – Ojcze Parafii – niech Bóg błogosławi!
Dzięki, że w tym dniu radosnym byłeś razem z nami!

Katechetce Siostrze Danieli Sporysz
– dzieci pierwszokomunijne

M

POSILMY SIĘ BOGIEM

aj to najpiękniejszy miesiąc w roku. W liturgii Kościoła można
powiedzieć, że wiosna w pełni – radujemy się jeszcze ze Zmartwychwstania Pańskiego. Pięknie brzmi śpiew Litanii Loretańskiej.
Nasze myśli biegną do Fatimy, do Niepokalanego Seca Maryi. Najczęściej w maju dzieci przyjmują także swoją pierwszą Komunię Świętą.
Od kilku lat mam zaszczyt przygotowywać dzieci z klasy III do Pierwszej Komunii
Świętej. Na początku dzieci są onieśmielone i trochę przestraszone. Przyglądają
się tabelce, w której wypisane są konieczne modlitwy i wiadomości do nauczenia się. Zaczynają się uczyć. Równocześnie poznają treść 10 Przykazań Bożych,
7 sakramentów, 5 warunków dobrej spowiedzi. Są dzieci, które cierpliwie słuchają, pilnie uczą się, gdzie i jak stanąć, kiedy uklęknąć itd. Są też jednak i takie,
które pozostałym dzieciom opowiadają z zachwytem o „cudach”, jakie dostaną
w dzień Pierwszej Komunii.
Trzeba pamiętać, że Komunia św. jest sakramentem, w którym człowiek posila
się samym Bogiem… Wiara daje nam pewność prawdziwej obecności Pana Jezusa.
Dawniej mówiono, że w tym dniu dziecko wszystko może uprosić u Pana Jezusa
dla siebie i innych. Módlmy się za wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły
do Pierwszej Komunii Świętej. W dzisiejszym świecie bez wartości to bardzo ciężka
praca, by dochować wierności Panu Jezusowi.
Siostra Daniela Sporysz

Siostra Daniela Sporysz – SSND –
nasza katechetka (fot. arch. parafii)

Droga Siostro!
Długo i cierpliwie musiałaś się trudzić,
by nas do Pańskiego Stołu doprowadzić.
Nasze serca małe, umysły dziecięce,
dzisiaj za tę pracę są Ci bardzo wdzięczne.
Będziemy o przyjaźń z Chrystusem zabiegać,
Odrzucać złe czyny i dobro wybierać:
Tak jak nas uczyłaś. Musi się udać:
– Chcącym Bóg pomaga! Kocha! Czyni cuda!
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Powróćmy wspomnieniami do majowych dni
1992 i 2017 roku

Z

auważyłam, że nikt nie poświęcił tak wiele uwagi kapłanom
jak papież Benedykt XVI. To właśnie
on 19 czerwca 2009 roku ogłosił
w Kościele Rok Kapłański. Z tej okazji często cytował myśli św. Jana
Vianney’a. W Liście do Kapłanów
przypomniał między innym takie jego
słowa: „Gdybyśmy dobrze zrozumieli,
czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości… Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego.
To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło
zbawienia… Na co zdałby się dom
pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi?
Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest
ekonomem dobrego Boga; zarządcą
Jego dóbr… Ksiądz nie jest kapłanem
dla siebie, jest nim dla was”.
***
Jutro przypada 30. rocznica święceń
kapłańskich naszych dwóch duszpa-

sterzy: księdza proboszcza Tomasza
Jaklewicza oraz księdza prałata Marka Gancarczyka. Dzisiaj w czasie uroczystej Eucharystii o godz. 12-tej będziemy razem z nimi dziękować Bogu
za dar ich święceń w sobotę 16 maja
1992 roku oraz za ich posługę duszpasterską w naszej parafii. Z tej okazji
zadałam im kilka pytań: – Gdzie odbyli swe rekolekcje przed święceniami?
Jak zapamiętali ten dzień? O czym myśleli, leżąc na posadzce katedry? Jak
i gdzie przeżyli swoje prymicje? A jak
swój srebrny jubileusz święceń kapłańskich w 2017 roku? Jakie przemyślenia towarzyszą im po tych trzydziestu
latach? Oddaję im głos:
KSIĄDZ PROBOSZCZ TOMASZ JAKLEWICZ: – Mój Boże, to już 30 lat!
Trudno w to uwierzyć... Święcenia
kapłańskie przyjąłem 16 maja 1992
roku. Zaczynało nas w seminarium
72 chłopaków wierzących mniej lub
bardziej w swoje powołanie. Skończyło 45. Rok 1992 był o tyle wyjątkowy,

Procesja z seminarium do katedry, w pierwszym szeregu ks. Marek Gancarczyk (na zdj. po prawej) (fot. arch. x.T.J)
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Neoprezbiter Tomasz Jaklewicz tuż przed mszą św. prymicyjną razem ze swoim proboszczem
ks. Eugeniuszem Szczotokiem (fot. arch. x. T.J)

że tuż przed naszymi święceniami Jan
Paweł II dokonał nowego podziału polskich diecezji. Stąd czterech z nas było
święconych dla diecezji gliwickiej, sześciu dla bielsko-żywieckiej, a pozostali
dla katowickiej. Niewiele pamiętam

z momentu święceń, ale w pamięci pozostało mi leżenie krzyżem na posadzce katedry podczas Litanii do wszystkich świętych. Myślałem o tym, że pod
nami są groby biskupów katowickich.
Myślałem o sztafecie pokoleń przeka-

O czym myślą leżąc na posadzce katedry? – 16.05.1992 (fot. arch. x.T.J)
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Nałożenie rąk przez arcybiskupa Damiana Zimonia (fot. arch. x. T.J)

Przyrzeczenie posłuszeństwa Biskupowi (fot. arch. x. T.J)
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zujących wiarę. Kiedyś oni głosili
Chrystusa, a teraz pora na nas.
Przez całe seminarium towarzyszył mi lęk o to, czy dam radę
zwłaszcza głosić słowo Boże.
Myślałem o tym, żeby pomóc
chociaż jednemu człowiekowi
w drodze do Boga.
Z początków mojego kapłaństwa pamiętam też wyraźnie
chwilę, gdy po raz pierwszy
w moim rodzinnym kościele mariackim w Katowicach siadłem
w konfesjonale. Gdy już znalazłem się we wnętrzu, po drugiej
stronie kratki, zastanawiałem
się, co ja tutaj robię. Mocno
poczułem odpowiedzialność
związaną z kapłaństwem właśnie wtedy. Obcy człowiek, na
ogół znacznie starszy ode mnie,
wyznaje przede mną swoje
grzechy, kimże ja jestem, żeby
słuchać takich zwierzeń? „Ja
odpuszczam twoje grzechy…” –
kiedy mówiłem te słowa poczułem lęk. Kimże ja jestem? Wciąż
się dziwię.
Pierwszą Mszę świętą samodzielnie odprawiłem 24 maja
w kościele mariackim. Prymicyjne przyjęcie było u sióstr Elżbietanek. Po 25 latach w tym samym miejscu wyprawiłem swój
jubileusz. Pracowałem wtedy
w Gościu Niedzielnym, więc
uznałem, że taki come back po
latach w to samo miejsce będzie dobrym pomysłem. Kazanie
na Mszy jubileuszowej głosił ks.
prof. Jerzy Szymik, mój przyjaciel
i starszy brat w kapłaństwie. Był
też obecny abp Damian, którego serdeczność wobec mnie

Namaszczenie rąk przez arcybiskupa Damiana Zimonia (fot. arch. x. T.J)

jest ogromna. Był moim proboszczem.
Miałem 18 lat, gdy został biskupem.
To więź jak ojca z synem. Potem było
radosne spotkanie przy stole. Moi
przyjaciele z kolejnych parafii (Rybnik,
Pszów, Bogucice, Lublin, Gość Niedzielny) wykonali na scenie niesamowity show, nakręcili nawet krótki film
o „dostojnym jubilacie”. Byłem wtedy
szczęśliwy. To pamiętam. Myślałem
o tym, że kapłaństwo choć wiąże się
z ogromną samotnością pozwala zarazem poznawać pięknych ludzi, z którymi człowiek wiąże się nieraz na długie
lata więzami szczególnej przyjaźni.
To już trzydzieści lat. Nie mogę
w to uwierzyć. Mój kolejny przystanek
– Brynów. Pan Bóg jest dla mnie bardzo dobry. Wciąż mnie podnosi z moich grzechów, naprawia moje błędy.
Nieraz mam wrażenie, że mnie strzeże, gdy popełniam te same lub nowe

głupstwa. Posyła mi wciąż dobrych
ludzi, którzy pomagają trwać. Jestem
wdzięczny za to Jemu i tym ludziom!
Także Wam – moim Parafianom!
KSIĄDZ PRAŁAT MAREK GANCARCZYK: – Szczegóły rekolekcji przed
święceniami w dużym stopniu zdążyły
się już zatrzeć w mojej pamięci – 30
lat to jednak długi okres – ale na zawsze zostanie ze mną doświadczenie
tamtych dni. Był to rodzaj jakiegoś
wewnętrznego drżenia spowodowanego tym, że nieuchronnie, za tydzień,
za pięć dni, za jeden dzień zbliżę się
do – by użyć starotestamentalnego
określenia – Świętego Świętych. Prowadzący rekolekcje ojciec duchowny,
w którejś z konferencji przypomniał
historię starotestamentalnego Uzzy.
Wraz z bratem prowadził on wóz
z Arką Przymierza. W pewnym momen9

Neoprezbiter Tomasz Jaklewicz odprawia mszę świętą prysmicyjną – 24.05.1992 (fot. arch. x. T.J)

cie woły szarpnęły wóz, a Uzza dotknął
Arki, chcąc ją podtrzymać, za co został śmiertelnie porażony przez Boga.
Wspomniane drżenie nie paraliżowało
jednak, przeciwnie – wlewało w serce
jakąś słodycz. Od tamtych rekolekcji
historia Uzzy towarzyszy mi przez całe
kapłaństwo, szczególnie, gdy dotykam
Najświętszego Sakramentu przy odprawianiu Mszy św., czy rozdawaniu Komunii św. Dotknąć Boga…, świętego
Boga! Własnymi rękami!
Było mi dobrze, kiedy leżałem na posadzce w czasie święceń. Oczywiście,
delikatnie zerkałem w prawo i lewo na
kolegów, czy już nie pora podnosić się,
ale wcale mi się nie śpieszyło do wstawania. Mógłbym wtedy bardzo długo
leżeć na tej posadzce. Po pierwsze dlatego, że przed Bogiem dobrze się leży.
To w gruncie rzeczy najbardziej właściwa postawa człowieka przed Bogiem.
A po drugie, przez głowę przechodziło
10

mi całe moje krótkie wtedy jeszcze życie: mama siedząca w ławce, nieżyjący
od kilku lat tata, brat z rodziną, przyjaciele, parafia, kościół, cały mój świat.
No i ja, jakimś zrządzeniem Bożej łaskawości wybrany przez Boga, leżący
przed Nim z pokorą i wdzięcznością.
Prymicje odprawiłem zaraz następnego dnia po święceniach w mojej –
a jakżeby inaczej – rodzinnej parafii
św. Urbana w Paniówkach. Przystrojona kwiatami, brzózkami i flagami droga
prowadząca z domu do kościoła. Błogosławieństwo mamy i ojca chrzestnego, który zastępował nieżyjącego
tatę. Wzruszenie, piękna pogoda, czekający na zewnątrz goście, sąsiedzi,
księża, sztandary. I ja w środku długiego, zielonego wieńca, niesionego
przez pierwszokomunijne dzieci w białych strojach. Prowadzony z domu do
kościoła drogą, którą od wczesnego
dzieciństwa przemierzyłem chyba nie

setki, a tysiące razy. Wieje lekki wiatr,
z lewej soczyście zielone łąki – to
przecież maj, a z prawej równie piękny
las. Potem jeszcze krótko na cmentarz przylegający do kościoła, na grób
taty. I pierwsza Msza św. Obok mnie,
zgodnie ze zwyczajem, czuwający proboszcz, ks. Henryk Sajdok. Szczęśliwy, że spod jego ręki wyszedł kolejny
ksiądz. Za jego kadencji byłem chyba
szóstym, a parafia niewielka.
Z każdym rokiem tamte wydarzenia
są coraz piękniejsze. Czy dlatego, że
upływ czasu idealizuje dzieciństwo
i młodość? Zapewne z tego powodu
też. Ale przede wszystkim dlatego, że
święcenia kapłańskie dały początek
temu, co najpiękniejszego mogło stać
się w moim życiu. Tak powiedziałem
w homilii w ostatni Wielki Czwartek,
a teraz to moje głębokie przekonanie
podtrzymuję.
***
I na koniec jeszcze jedno wspomnienie. Trudno dzisiaj nie przypomnieć
śp. ks. Marka Targiela, który w latach
1996-2000 był wikariuszem w naszej
parafii, a który także obchodzi – już
w niebie – 30. rocznicę święceń kapłańskich. Zginął śmiercią tragiczną,
mając za sobą zaledwie 8 lat kapłaństwa. Na cmentarzu w Wyrach na jego
grobie wciąż palą się światełka pamięci. Jego fotografia w wielu brynowskich domach przypomina, co może
jeden człowiek i jak działa świętość.
Świadczą o tym liczne wspomnienia
osób, które miały okazję go poznać,
doświadczyć jego dobroci, ciepłego
uśmiechu i pogody ducha oraz niespotykanej wręcz zdolności słuchania.
W swoim pokoju w rodzinnym domu

Ks. Marek Targiel (fot. arch. parafii)

w Wyrach ks. Marek powiesił następujący tekst oprawiony w ramkę, który chciałabym zadedykować dzisiaj –
w jego imieniu – ks. proboszczowi Tomaszowi i ks. prałatowi Markowi:
Nigdy nie zstępuj z obranej przez Ciebie drogi – pomimo, że czasem serce
jest pełne trwogi.
Udziel pomocy tym co potrzebują,
niechaj Ciebie za to szanują.
Gdy serce Twoje ogarnie zwątpienie,
niech modlitwa przyniesie ukojenie.
Nie zaznaj kłopotów, trosk i powiedz
na głos, nie skrycie,
dobrze wskazałeś mi Boże tę drogę,
którą kroczę przez życie.
W jego osobistych notatkach, które
udostępniła mi p. Maria Targielowa,
znalazłam takie zdanie: Chodzi o to,
by radować się swoim kapłaństwem!
I takiego radosnego kapłaństwa z serca życzę naszym Duszpasterzom na
dalszą drogę kapłańskiego posługiwania. Szczęść Boże!
Krystyna Kajdan
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Być śląskim księdzem
Markowi i Tomkowi na 30. rocznicę święceń
„Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie,
[…] a Jego pot był jak gęste krople krwi
sączące się na ziemię”
(J 18, 1b; Łk 22, 44b)
Nie spod figowców,
ani spośród gęstych koron sykomor,
ani ze szpaleru cyprysów
nas wezwał.
My jesteśmy spod cherlawych brzózek,
spod lękliwych topoli, ze środka konających lasów świerkowych.
Wielu z nas lepiej zna kąkol niż pszenicę,
bo dorastaliśmy wśród bladych łąk i kopalnianych stawów.
Szedł skrajem familoków
jak pękniętym jarem Pustyni Judzkiej
i wyraźnie potrzebował naszej pomocy.
Wołał nas.
Rozumieliśmy z tego niewiele,
ale jednak najważniejsze:
że Jemu się nie odmawia.
Dlatego
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dołączyliśmy do tamtych,
nie wiedząc,
że oto spełnia się marzenie
śląskich chłopaków:
mieć mocne życie,
nie dać się bele czymu,
chronić bezbronnych,
wybierać Boga.
Idziemy za Nim.
Całymi latami oglądaliśmy jedynie Jego plecy.
Ale teraz, pod wieczór,
coraz częściej zdaje się odwracać głowę
jakby nas liczył,
jakby pytał, czy nadal może na nas liczyć,
jakby liczył dni, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, jakim jest.
Póki co, pocę się
jakbym krwawił
						

Ks. Jerzy Szymik

Ks. prof. Jerzy Szymik (fot. arch. x. J.Sz).
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Og³oszenia duszpasterskie
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
(15 maja 2022 r.)

WPROWADZENIE DO LITURGII:

„P

rzykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”
– te słowa usłyszymy dziś w Ewangelii. Każda Eucharystia jest lekcją
miłości. Jezus przychodzi do nas
jako dar i uczy nas dawania siebie
innym. Pamiętajmy w modlitwie
o dzieciach, które wczoraj przyjęły
i dziś przyjmą Pierwszą Komunię.
Kolekta przeznaczona jest na
potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać
za każdą ofiarę.

1. Wczoraj kolejna grupa dzieci,
w większości z SP 11, przyjęła
Pierwszą Komunię św., a dzisiaj na
Mszy o 13.30 czwórka dzieci przyjmie Wczesną Komunię św. Dzieci
będą przeżywały swój biały tydzień.
W przyszłym roku Pierwsza Komunia
będzie miała miejsce w sobotę 13
maja.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie
o 17.30.
3. Wczoraj ośmiu diakonów przyjęło
święcenia kapłańskie.
4. W czwartek 19 maja 74. rocznicę urodzin obchodzi abp. Wiktor
Skworc. Módlmy się za niego.
5. Przypominamy, że 12 czerwca odbędą się wybory do rad parafialnych.
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Trwa zgłaszanie kandydatów na
członków Rady. Kandydować mogą
pełnoletni katolicy, po bierzmowaniu, którzy czynnie uczestniczą
w życiu wspólnoty wiernych i są
znani z nienagannych postaw moralnych. Prosimy o zgłaszanie kandydatów w formie pisemnego zgłoszenia po wcześniejszym uzyskaniu
ich zgody.
6. Rocznicę Pierwszej Komunii świętej
będziemy obchodzić w niedzielę 22
maja na mszy o 10.30. Zapraszamy
dzieci, o ile to możliwe w strojach
komunijnych.
7. W ostatnią niedzielę maja odbędzie
się pielgrzymka mężczyzn do Piekar.
Wraz z sąsiednimi parafiami organizujemy autokar dla pielgrzymów.
Wyjazd o 7.40. Powrót po Nieszporach. Koszt 20 zł. Chętnych prosimy o zapisywanie się do przyszłej
niedzieli.
8. W przyszłą niedzielę w katowickiej
katedrze Msza św. o 12.00 w intencji małżonków przeżywających
swoje jubileusze małżeńskie. Rozpoczyna ona Metropolitalne Święto
Rodziny.
9. W tym tygodniu modlimy się za
mieszkańców ulicy Modrzejewskiej.
10. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym można
przeczytać m.in. o kanonizowanym
właśnie Karolu de Foucauld.
11. Wszystkim życzymy obfitych łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 15 maja do 21 maja 2022 roku
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla
mieszkańców ulicy MODRZEJEWSKIEJ.
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 Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
15 do 22 maja 2022 r.
5. NIEDZIELA WIEKANOCNA 15.05
7.30
Za + Mariana Detko (9. rocznica śmierci) oraz za ++ z rodziny – o radość życia wiecznego
9.00
W intencji Haliny Rak z okazji
rocznicy urodzin (od parafian)
10.30 Za + mamę Wandę Gierlotkę
(5. rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 Dziękczynna w intencji ks. proboszcza Tomasza Jaklewicza
oraz ks. prałata Marka Gancarczyka z okazji 30. rocznicy
święceń kapłańskich
13.30 W intencji dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii
Świętej, z prośbą o wszelkie
potrzebne im łaski i dary Ducha
Świętego, także dla ich rodziców, rodzeństwa i chrzestnych
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + męża Henryka Ośmieńskiego oraz za ++ rodziców
i teściów – o dar życia wiecznego
PONIEDZIAŁEK 16.05
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI,
prezb. i męcz., patrona Polski
8.00
Za + Mariana Sowińskiego (32.
rocznica śmierci) oraz za ++

z rodziny Sowińskich i Mermer
– o radość życia wiecznego
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli i Matki Bożej
Królowej Polski za polski naród
o trwanie w jedności przy Panu
Bogu, o mądre przekazywanie
wiary następnym pokoleniom
WTOREK 17.05
8.00
Za + Albina Krężla – o radość
życia wiecznego
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Rajmunda Karkosza, za
++ z rodziny oraz za ++ przyjaciół – o radość życia wiecznego
ŚRODA 18.05
8.00
Za + Zofię Leńczyk (rocznica
urodzin) – o dar życia wiecznego (od rodziny Wróbel)
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Barbarę Ponicką – o radość życia wiecznego (od
wdzięcznej grupy ABC)
CZWARTEK 19.05
8.00
Za + Zbigniewa Orlińskiego (7.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
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17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Zofię Kuźnik i Krzysztofa
Matysika – o dar życia wiecznego

9.00
10.30

PIĄTEK 20.05
8.00
Za ++ rodziców Jana i Elżbietę
Wrzeciono, Wincentego i Elżbietę Gola, za ++ rodzeństwo:
Gerarda, Ryszarda, Franciszka,
Marię i Klarę – o dar życia
wiecznego
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ z rodziny Kucharczyk –
o radość życia wiecznego
SOBOTA 21.05
WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA,
prezbitera i męczennika
8.00
Za ++ Stanisława i Feliksę
Graboś – o radość życia wiecznego
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Zofię i Wacława Służałek
oraz za ++ rodziców – o dar
życia wiecznego
6. NIEDZIELA WIEKANOCNA 22.05
7.30
Za + Rudolfa Krenzel (rocznica
śmierci) – o radość życia wiecznego

12.00

17.30
18.00

Za ++ Marię i Janusza Choma
oraz za ++ rodziców z obu
stron – o dar nieba
1 int. W intencji Ani i Artura
Menżyk z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
2 int. W intencji Aleksandra
Szabika z okazji 103. rocznicy
urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą
o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
3 int. W intencji dzieci, które
rok temu przyjęły I Komunię
Świętą, z prośbą o potrzebne
łaski
1 int. W intencji Hanny z okazji
91. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalszą opiekę
Boga i Matki Bożej
2 int. W intencji Piotra Fijasa
z okazji 1. roczku i całej rodziny, z prośbą o potrzebne łaski
Nabożeństwo majowe
Za + Walerię Leśniak (17.
rocznica śmierci) oraz + męża
Ludwika – o dar życia wiecznego

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.
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

