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6.  NIEDZIELA WIELKANOCNA
I czyt.: Dz 15, 1-2. 22-29 Psalm: 67, 2-6.8

II czyt.: Ap 21, 10-14. 22-23 Ewangelia: J 14, 23-29

KOMUNIE I NIE TYLKO
Kochani Parafianie!

Z całego serca w imieniu swoim i ks. Marka dziękuję za życzenia i wszelkie 
dowody Waszej serdeczności w związku z naszą nieco bardziej okrągłą rocznicą 
święceń kapłańskich. Jako rocznik dziękowaliśmy Bogu za dar powołania w ko-
ściele na Wełnowcu p.w. NMP Wspomożenia Wiernych. Ta świątynia obchodzi 
właśnie 100-lecie swojego istnienia. Przed nami jeszcze rocznikowe rekolekcje 
w pierwszych dniach czerwca w Rudach Raciborskich.

Dziękuję za tegoroczną Pierwszą Komunię świętą. Najpierw dzieciom, których 
w sumie było 41 trzecioklasistów i 4 wcześniaków. Dziękuję ich rodzicom oraz 
katechetom: ks. Tomkowi i siostrze Danieli za wszelki całoroczny trud. Komunie 
trzecioklasistów odbyły się w sobotę. I myślę, że to dobry pomysł. Nasz kościół 
nie jest za duży, a przy grupie ok. 20 dzieci komunijnych wypełniony jest po brzegi 
gośćmi. W niedzielę po Pierwszej Komunii na Mszy o 10.30 dzieci były razem  
z przodu i mogły pokazać się parafianom. Spontanicznie zrodziła się nowa tradycja. 
Atmosfera podczas obu tych niedzielnych Mszy była bardzo sympatyczna, wyda-
wało mi się, że niektórzy dorośli byli wzruszeni, modląc się za naszych młodych 
parafian. W przyszłym roku Pierwsza Komunia odbędzie się w sobotę 13 maja. 
W zależności od ilości dzieci komunijnych, na dwóch lub jednej Mszy świętej. 

W przyszłym tygodniu pojadę do Kielc, do pana Michała Płoskiego, który wyko-
nał dla naszego kościoła ikonę „Jezus i Samarytanka”. Zostanie ona zawieszona  
w kaplicy za chrzcielnicą. Wkrótce wytłumaczę, skąd taki pomysł. 

A dziś proszę jeszcze pomyśleć o kandydatach do nowej Rady Parafialnej. Trwa 
czas wyłaniania kandydatów. Póki co poszukuję chętnych do odmawiania różańca 
podczas męskiej pielgrzymki o 8.30. Zostałem wyznaczony do poprowadzenia 
tej modlitwy, ale zapraszam ochotników do pomocy. Proszę o kontakt ze mną, 
przekażę szczegóły. 

Wasz Proboszcz – Ks. Tomasz Jaklewicz 
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Prawda i Pokój

1.    Sporo jest tematów na ambonę, które proponuje dzisiejsza Ewangelia. Pierw-
szy – związek miłości i prawdy. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 

moją naukę”. Dosłownie będzie zachowywał moje „słowo”, mój logos. Sporo dziś 
w Kościele lęku przed doktryną, przed jasnym głoszeniem zasad moralnych. Boimy 
się zakreślania wyraźnych granic chrześcijańskiej tożsamości. Lękamy się mówienia 
otwartym tekstem, w co wierzymy, a w co nie. Przygnębieni świadomością grzechów 
ludzi Kościoła, wolimy milczeć o grzechach świata. Czy jednak można oddzielić gło-
szenie zmartwychwstałego Chrystusa od głoszenia prawdy, którą On przyniósł? Pan 
mówi: „Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich”. Nie, nie można od-
dzielić przylgnięcia do Jezusa, od przylgnięcia do Jego nauczania, do prawdy, która 
pochodzi od Boga. Kto spotkał Jezusa, ten wybiera określony styl życia, myślenia, 
działania. Kto oddał Jezusowi serce, oddaje mu także swój rozum, całe życie. Ten 
pozwala, by Wcielone Słowo było kryterium Jego wyborów i patrzenia na świat. 

2. Drugi temat – zamieszkanie Boga w nas. „Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy”. Wielu świętych pisało o osobistym 

doświadczeniu potwierdzającym prawdę tych słów. Bóg jako Stwórca zawsze pozo-
staje w relacji do człowieka, nawet niewierzącego – podtrzymuje go w istnieniu. Ale 
Bóg chce być jedno z nami w miłości. Jak Oblubieniec, jak kochanek spragniony 
zażyłej więzi z człowiekiem, czyli komunii. Św. Augustyn: „Ciebie szukałem nie we-
dług roztropności umysłu […], lecz tylko według zmysłowego rozeznania. A Ty byłeś 
bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem 
wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”. Mistrz Eckhart: „Bóg jest 
gotów w każdym czasie, my natomiast nie bardzo jesteśmy gotowi. Bóg jest blisko 
nas, ale my daleko. On jest wewnątrz, my na zewnątrz. On jest w nas u siebie, my 
na obczyźnie”. Aby odnaleźć w sobie Boga, trzeba odnaleźć swoje centrum, swoją 
głębię. Tam On czeka na mnie. 

3. Kolejny temat: zapowiedź Parakleta, Ducha Świętego. „On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. Duch Święty 

kontynuuje misję Jezusa w świecie poprzez Kościół. Ciałem Jezusa jest teraz Kościół, 
w którym naucza, uświęca, zbawia Duch Święty. Kiedy czytamy Dzieje apostolskie 
widzimy, jak silne poczucie prowadzenia przez Ducha Świętego mają apostołowie. 
Duch Święty nie przynosi nowego objawienia, ale przypomina to, czego Jezus nas 
nauczył. Duch chroni Kościół przed zapomnieniem, przed zniekształceniem prawdy. 

4. W końcu temat pokoju. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. W świecie 
pokój oznacza brak wojny. Ale obietnica Jezusa dotyczy czegoś znacznie głęb-

szego. To dar, który jest owocem wiary, bliskości z Jezusem. Pokój wewnętrzny, jakiś 
rodzaj harmonii, ładu serca, pogodzenia się z sobą, z innymi, z Bogiem. To prawie 
synonim zbawienia. Takiego pokoju nie osiągnie się wbrew prawdzie czy kosztem 
prawdy (patrz punkt 1). Panie, obdarz nas swoim pokojem.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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SIOSTRA DANIELA SPORYSZ – SSND: – Wczesna Komunia 
Święta w naszej parafii została zaplanowana na dzień 15 
maja. Przygotowanie do tego ważnego wydarzenia rozpo-
częliśmy we wrześniu. Dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 65, spotykaliśmy się w dużej, pięknej sali 
– za co z serca dziękuję p. dyrektor Annie Kitali. Zwyczaj 
posyłania dziecka do wczesnej Komunii Świętej jest w na-
szej archidiecezji powszechnie znany. To owoc działalności 
duszpasterskiej nieżyjącego już bpa Herberta Bednorza. Ja 
również jako mała dziewczynka byłam posłana przez rodzi-
ców do wczesnej Komunii Świętej. Choć wtedy nie rozu-
miałam do końca co się dzieje, to świadomość tej chwili 
przyszła z czasem i pojawiła się wdzięczność do rodziców za taką decyzję.  
O wczesnej Komunii Świętej bardzo ciepło wypowiadali się święci papieże  
– Pius X i Jan Paweł II. Sam Katechizm Kościoła Katolickiego przewiduje pierw-
szą Komunię Świętą około 7. roku życia. Małe serce Faustynki, Teresy, Igora  
i Bazylego zmierzało z ciekawością na spotkanie z Panem Jezusem. Dzieci były 
bardzo twórcze i kreatywne, a widać to na zamieszczonych na kolejnych stro-
nach zdjęciach-literkach, z których utworzyły napis: Kocham Jezusa. Dziękuję 
rodzicom tych dzieci za wsparcie i pomoc. 

* * *

MICHAŁ WĘGRZYN: – Nasza najmłodsza córka Tereska, podobnie jak jej starsze 
siostry chciała przystąpić do wczesnej Komunii Świętej. Bardzo chętnie brała 
udział w katechezach siostry Danieli i nawet wtedy, gdy była chora, aktywnie 
uczestniczyła w nich zdalnie. Ze spotkania na spotkanie coraz bardziej integro-
wała się z Faustynką, Igorem i Bazylim. A w domu razem z mamą kolorowała 
obrazek i wklejała go do zeszytu. Podczas wieczornej modlitwy całą rodzinką 
śpiewaliśmy piosenkę z katechezy. Patrzyliśmy, jak rośnie w niej pragnienie 
poznania i spotkania Pana Jezusa, co nareszcie nastąpiło w minioną niedzielę. 

BASIA I BARTEK SMOCZYŃSCY: – Jesteśmy rodzicami szóstki dzieci. Za każ-
dym razem przygotowanie kolejnego dziecka do sakramentów świętych jest 
okazją dla całej rodziny do odnowienia i pogłębienia więzi z Chrystusem i Ko-
ściołem. Tak było i tym razem, ale ten rok był dla nas szczególny, bo nie tylko 
przygotowywaliśmy Faustynkę do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, ale 
również nasza najstarsza córka przygotowywała się do sakramentu bierzmowa-
nia – jak się okazało świętowanie wypadło tydzień po tygodniu!

RADOŚĆ WCZESNEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Siostra Daniela Sporysz - SSND 
– nasza katechetka 
(fot. arch. parafii)
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Czas katechizacji i oczekiwania był wspaniały! Faustynka od początku czuła, 
że dzieje się coś szczególnego, że spotkania z siostrą Danielą i księdzem To-
maszem są wyjątkowe i przybliżają ją oraz nowo poznane dzieci do Pana Boga. 
Faustynka czekała na każdą wtorkową katechezę i z radością w nich uczest-
niczyła, a siostra Daniela i Ksiądz Proboszcz wspaniale tłumaczyli naszym 
„wcześniakom” nieraz nie tak proste sprawy. Cieszymy się, że czas epidemii 
się skończył i że spotkania mogły być na żywo, a nie tylko online, a uroczysto-
ści dla całej grupy wspólne. 

W domu chętnie sięgaliśmy po lektury związane z przygotowaniem do Komu-
nii Świętej czy przybliżające sakrament pokuty i pojednania. Córka w każdej 
historii odnajdywała cząstkę własnej drogi. Niesamowicie było po raz kolej-
ny obserwować, jak tak małe dziecko (Faustynka miesiąc przed swoją Komu-
nią skończyła 6 lat) przemienia się na drodze przygotowań. Coraz wrażliwsze 
zaczyna mieć sumienie, dokładnie potrafi rozróżnić dobro od zła. Postawa  
i zaangażowanie w modlitwę rodzinną, czy uczestnictwo we Mszy Świętej jest 
coraz lepsze. Jak z radością dzieli się swoją nową książeczką do nabożeństwa 
(sama jeszcze nie potrafi czytać) na potrzeby rodzinnych modlitw. Jak krok po 
kroku serce i rozum coraz bardziej otwierają się na tę ogromną tajemnicę, jaką 
jest Żywy Bóg ukryty w małej białej Hostii – dający nam się cały! 

Już teraz nasza kolejna, trzyletnia córka, pyta - kiedy i ona będzie mogła przy-
jąć Komunię - i już teraz rozpoczynamy kolejne przygotowania, które, ufamy, za 
trzy lata zakończą się kolejną piękną uroczystością.

PATRYCJA KOŚCIELNIAK: – Przygotowania do wczesnej Komunii Świętej zapa-
miętamy jako piękne 9 miesięcy. Dzięki siostrze Danieli i Księdzu Proboszczo-
wi, którzy prowadzili nas w tym ważnym czasie i zbliżali dzieci do spotkania  
z Panem Jezusem w sakramencie pokuty, a następnie z Panem Jezusem eu-
charystycznym, Igor poznał nowe koleżanki i kolegę, z którymi zdążył się zaprzy-
jaźnić. Wspólna nauka, zabawa, a czasem tańce – myślę, że te wspomnienia 
zostaną z nami na zawsze. Dziękujemy bardzo za ten cudowny okres i cieszymy 
się, że mogliśmy stworzyć taką małą wspólnotę z pozostałymi dziećmi i ich 

	 K	 O	 C	 H	 A	 M	 	J	 E	 Z	 U	 S	 A	
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Dzieci – na 1. rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej

Dziękujemy za Twą Miłość

Spójrz łaskawie Panie Jezu na gromadkę Twoich dzieci

– za ten pierwszy rok drogi z Tobą przychodzimy złożyć dzięki:

Za Twe łaski na dzień każdy, za Stół Słowa, za Stół Chleba,

dziękujemy za Twą miłość, co prowadzi nas do Nieba.

Pobłogosław Panie Jezu tu obecne każde dziecko,

by wzrastało w Twej Mądrości, przy Twym Sercu – bardzo blisko!

Pobłogosław także wszystkich, co się trudzą – byśmy rośli,

mamie, tacie, duszpasterzom, za ich serca pełne miłości.

rodzinami oraz razem uczestniczyć w pięknym wydarzeniu, jakim jest wczesna 
Komunia Święta. Dziękujemy. 

AGATA I TOMEK BILNICCY: – Bardzo  cenimy sobie ten czas przygotowań do 
wczesnej Komunii Świętej naszego syna. Spotkania prowadzone przez siostrę 
Danielę w kameralnym gronie, dawały dzieciom przestrzeń do rozwoju wiary, 
więzi z Bogiem i nauki, bez poczucia, że jest to coś,  co muszą odhaczyć, czy 
zaliczyć. Bazyli już za nimi tęskni. Ważnym aspektem jest zaangażowanie ca-
łej rodziny i choć czasami było to duże wyzwanie organizacyjne, nie żałujemy  
i wiemy, że wszystko miało cel, a towarzyszył nam w tej drodze sam Bóg. Wie-
my też, że to dopiero początek wspaniałej przygody naszego syna, na którą 
przygotowywaliśmy go jak potrafiliśmy i z całym wsparciem i zaangażowaniem 
siostry Danieli oraz Księdza Proboszcza.

	 K	 O	 C	 H	 A	 M	 	J	 E	 Z	 U	 S	 A	
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Og³oszenia duszpasterskie
6 .  N I E D Z I E L A  W I E L K A N O C N A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(22 maja 2022 r.)

1. Dzisiaj w katedrze o 14.00 Msza 
św. w intencji małżonków przeżywa-
jących swoje jubileusze małżeńskie. 
Rozpoczyna ona Metropolitalne 
Święto Rodziny oraz tydzień modlitw 
o powołania do małżeństwa. 

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

3. W poniedziałek, wtorek i środę przy-
padają dni modlitw o urodzaje tzw. 
Dni Krzyżowe. O błogosławieństwo 
dla tegorocznych zbiorów oraz pracy 
rolników i wszelkiej ludzkiej pracy 
będziemy się modlić w ramach na-
bożeństw majowych o 17.30. Roz-
poczniemy je przy krzyżu misyjnym 
przed kościołem. 

4. We wtorek katecheza dla dorosłych 
o godz. 18.30 w kościele. Temat: 
dobro wspólne i sprawiedliwość 
społeczna. Będzie transmisja. 

Zmartwychwstały Pan przynosi 
nam dar pokoju. „Nie tak jak 

daje świat, Ja wam daje” – mówi 
Jezus. Świat tak bardzo potrzebuje 
tego daru. Oddajmy Bogu nasze 
lęki o przyszłość. Złóżmy w Nim na-
dzieję. Nieśmy Chrystusowy pokój 
ludziom pełnym niepokoju. 

Kolekta przeznaczona jest dziś na 
potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać 
za każdą ofiarę. 

5. W czwartek Dzień Matki. Za wszyst-
kie mamy będziemy się modlić pod-
czas nabożeństwa majowego. 

6. W piątek rozpoczyna się Nowenna 
przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

7. W piątek spotkanie grupy męskiej  
o 18.45. Temat: modlitwa osobista.

8. Za tydzień w niedzielę pielgrzymka 
mężczyzn do Piekar. Na autobus 
nie było chętnych, ale są chętni 
do pieszego pielgrzymowania. Wy-
marsz sprzed kościoła o 4.50. Czas 
przejścia ok. 4 godziny. Powrót we 
własnym zakresie.

9. W przyszłą niedzielę obchodzimy 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego. 

10. Trwa zgłaszanie kandydatów do 
Rady Parafialnej. Kandydować mogą 
pełnoletni katolicy, po bierzmowa-
niu, którzy czynnie uczestniczą w ży-
-ciu wspólnoty wiernych i są znani 
z nienagannych postaw moralnych. 
Prosimy o zgłaszanie kandydatów 
w formie pisemnego zgłoszenia po 
wcześniejszym uzyskaniu ich zgody. 

11. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Nasypowej.

12. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym można 
przeczytać m.in. o beatyfikowanej 
właśnie Paulinie Jaricot, założyciel-
ce Żywego Różańca. Jest także 
nowy numer Małego Gościa Nie-
dzielnego.

13. Wszystkim życzymy Bożego błogo-
sławieństwa na nowy tydzień. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
22 do 29 maja 2022 r.

6. NIEDZIELA WIEKANOCNA  22.05 
7.30   Za + Rudolfa Krenzel (rocznica 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

9.00 Za ++ Marię i Janusza Choma 
oraz za ++  rodziców z obu 
stron – o dar nieba

10.30 1 int. W intencji Ani i Artura 
Menżyk z okazji rocznicy uro-
dzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o zdrowie, Boże błogosławień-
stwo 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 błogo-
sławieństwo

 3 int. W intencji dzieci, które 
rok temu przyjęły I Komunię 
Świętą, z prośbą o potrzebne 
łaski

12.00 1 int. W intencji Hanny z okazji 
91. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski 
i z prośbą o dalszą opiekę 
Boga i Matki Bożej

 2 int. W intencji Piotra Fijasa 
z okazji 1. roczku oraz całej 
rodziny, z prośbą o potrzebne 
łaski

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Walerię Leśniak (17. rocz-

nica śmierci) oraz + męża Lu-
dwika – o dar życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  23.05
8.00  Dziękczynna z okazji 92. rocz-

nicy urodzin Teresy z prośbą  
o opiekę miłosiernego Boga

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ mamy Krystynę Kolenda 

i Helenę Jarczak – o radość 
życia wiecznego

WTOREK  24.05 
WSPOMNIENIE 
NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
8.00  Za + Grażynę Nowak (18. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Reginę Wypiór oraz + 

Krystynę Morawiec – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 22 maja do 28 maja 2022 roku 
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla 
mieszkańców ulicy NASYPOWEJ . 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wie-
kiem osłabionych 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…



ŚRODA  25.05 
8.00 W intencji Mirosławy Czajka  

z okazji 98. rocznicy urodzin  
z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Hildegardę Naleźniak 

(rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK  26.05 
WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, 
prezbitera
8.00  W intencji Magdaleny i jej ro-

dziny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Emilię Szwed (38. roczni-

ca śmierci) – o dar życia wiecz-
nego

PIĄTEK  27.05 
8.00 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
siostry Józefy Fajferek)

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Emilię Gruca – o dar życia 

wiecznego (od Krzysztofa Woj-
dyły z rodziną)

SOBOTA  28.05 
8.00 Za ++ Małgorzatę i Stanisława 

Wieczorek – o radość życia 
wiecznego (od sąsiadów)

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 1 int. Za ++ rodziców Łucję  

i Zdzisława Fedelińskich –  
o dar życia wiecznego

 2 int. Do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosła- 
wieństwo i zdrowie dla Jadwigi 
i Leopolda Wrzeciono

NIEDZIELA  29.05 
UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
7.30   Za ++ Małgorzatę Wieczorek  

i jej męża Stanisława – o ra-
dość życia wiecznego

9.00 W intencji córki Marysi i syna 
Maksymiliana, z prośbą o opie-
kę Matki Bożej i głęboką wiarę

10.30 1 int. Za + Genowefę Kowalską 
– o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Zofię Leńczyk z oka- 
zji Dnia Matki – o radość życia 
wiecznego

12.00 Za + Donata Kawa - o dar życia 
wiecznego

17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Za + ojca Józefa Zielińskiego 

– 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 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.


