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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

I czyt.: Dz 1, 1-11 Psalm: 47, 2-3.6-9

II czyt.: Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 Ewangelia: Łk 24, 46-53

NIE BĄDŹ TRĄBĄ
Kochani Parafianie!

Dziś w gazetce przeczytamy o Szkole Podstawowej nr 11, która świętuje swoje 
100-lecie. Pierwszy budynek szkoły stał przy ul. Dworskiej, obecny przy ul. Na-
sypowej. Szkoła ma klasy integracyjne i piękne tradycje harcerskie. Szkoła jest 
państwowa, ale współpraca z parafią układa się dobrze. Warto wspomnieć, że 
nasza parafia w ramach działalności charytatywnej finansuje obiady w stołówce 
dla biedniejszych dzieci. Serdecznie zapraszam na Mszę świętą dziękczynną pod 
przewodnictwem biskupa Adama Wodarczyka w piątek o godz. 9.30. Zaprasza-
my nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz absolwentów, których w naszej parafii 
pewnie nie brakuje. Od 15.00 w szkole będzie festyn pełen atrakcji. 

Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zachęcam Was także do 
osobistej modlitwy o Dary Ducha Świętego. Ks. prof. Jerzy Szymik wydaje w tych 
dniach trzytomowy zbiór swoich tekstów z lat 2017-2022. Promocja będzie 10 
czerwca o 18.00 na Wydziale Teologicznym UŚ. Na zaproszeniu, które dostałem, 
czytamy takie motto: „Rzykej do Ducha Świętego, a nie bydziesz tromba, uczyła 

mnie babcia Matylda. Więc Veni 
Sancte Spiritus. Tak powstała 
ta trylogia”. Dla mniej obezna-
nych z gwarą śląską tłumaczę: 
„Módl się do Ducha Świętego,  
a będziesz mądry”. Oby szkoły 
dawały nie tylko wiedzę, ale uczy-
ły uczniów umiłowania mądrości. 
Tego życzymy naszej jedenastce.

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz 
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Świadkowie nadziei

1. „Wy jesteście świadkami tego”. Tuż przed rozstaniem Jezus wzywa uczniów 
do tego, aby stali się świadkami. Słowo „świadek” (gr. martyr) oznacza także 

męczennika. Sam Jezus był pierwszym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem. 
Kościół ma być wspólnotą świadków, naśladowców Jezusa. To prawda, że ostatnio 
głośno raczej o tych, którzy sieją zgorszenie i zło. Tym bardziej nie wolno stracić  
z oczu autentycznych świadków Chrystusa. Grzech i zło usiłują przesłonić ich świa-
dectwo, zagłuszyć słowa i czyny. A jednak „także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokor-
nie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający 
Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków na świecie. Musimy tylko być czujni, by 
ich zobaczyć i usłyszeć” – to słowa Benedykta XVI z jego tekstu poświęconego nad-
użyciom wśród duchownych. Tak. W obliczu ciemności trzeba szukać światła. Samo 
potępienie ciemności to za mało. „Jeśli z czujnym sercem rozglądamy się wokół  
i słuchamy, możemy dzisiaj wszędzie, szczególnie pośród zwykłych ludzi, ale także  
w wysokich rangach Kościoła, odnaleźć świadków, którzy swoim życiem i cierpieniem 
stają w obronie Boga”.

2. „Będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”. Jezus powierzył swój Kościół kil-
kunastu mizerotom z Galilei. Znał doskonale ich słabości, a jednak im zaufał. 

Obiecał, że będą zasilani mocą z wysoka, czyli zostaną napełnieni Duchem Świę-
tym. Jednym z dowodów na istnienie i działanie Ducha Świętego jest samo trwanie 
Kościoła przez wieki. Mimo słabości ludzi, którzy go tworzą. Dziś Pan też liczy na 
nas, słabych. I nam również obiecuje moc z wysoka. Potrzebujemy Ducha Świętego. 
Bez Jego mocy nic nie zdziałamy. Kościoła nie da się budować, ani naprawiać tylko 
ludzkimi siłami. Im bardziej w Kościele widzimy ludzką niemoc, tym bardziej musimy 
otwierać się na moc z wysoka. Nie chodzi o to, że nie mamy sami się angażować. 
Chodzi o pokorę. O świadomość tego, że to jest Jego Kościół, a my sługami nieuży-
tecznymi.  

3. „Podniósłszy ręce, błogosławił ich”. Jezus rozstając się z uczniami błogosła-
wi. Nie tylko ich, ale i cały świat. Jego dłonie są wciąż wzniesione nad nami. 

Chronią nas i pokazują drogę do nieba. Wzniesione dłonie Jezusa kojarzą się ze 
wzniesionymi dłońmi Mojżesza, który wstawiał się do Boga za Izraelem walczącym  
z Amalekitami. Gdy jego dłonie były w górze, wtedy zwyciężali Izraelici. Gdy opadały 
ze zmęczenia, przegrywali. Dłonie Jezusa się nie męczą. 

4. Wniebowstąpienie Jezusa to święto nadziei. Apostołowie mimo rozstania z Je-
zusem są pełni radości. Wiedzą, że Pan ich nie zostawi na zawsze. Pamiętają 

Jego obietnicę: „Idę przygotować wam mieszkanie w niebie”. Wiedzą, że będzie 
nadal obecny w Kościele, choć w inny sposób. Przez Ducha Świętego. Sprawa na-
dziei jest czymś ogromnie ważnym. Szczególnie dziś, gdy życie przynosi tak wiele 
powodów do rozpaczy. Kościół jakby „umierał w duszach”. „Napisane jest, że Me-
sjasz będzie cierpiał”. Te słowa odnoszą się także do Kościoła. Ale trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. Nie pozwólmy umrzeć nadziei. Bądźmy cierpliwi w oczekiwaniu na 
wypełnienie się Bożych obietnic.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Hymn Szkoły PodStawowej nr 11 
z oddziałami integracyjnymi w katowicacH

I.	 Minęła	ciężka	niewola	i	trudna	Polski	dola.

	 Tu	nie	było	polskiej	szkoły,	wokół	krzewy,	doły.

	 Brynowianie	pracowali,	szkołę	dzieciom	zbudowali,

	 W	niej	uczyli	się	Polacy,	nie	szczędzili	trudu	pracy.

II.	 Już	szkoła	nasza	wyrosła,	do	wielkiej	sławy	doszła.

	 Piękne	imię	otrzymała,	czci	je	Polska	cała,

	 Bohatera	spod	Racławic,	który	nam	ojczyznę	sławi,

	 Kościuszko	został	patronem,	więc	zanućmy	jednym	tonem:

III.	Lecz	klęska	przyszła	jesienią,	gdy	liście	się	czerwienią

	 Nasza	polska	szkoła	mała,	lecz	się	nie	poddała

	 I	strzegła	polskiej	oświaty,	za	co	złóżmy	jej	te	kwiaty,

	 Radość	niech	będzie	wokoło	i	zanućmy	pieśń	wesoło:

Refren:

	 Ach	ta	szkoła	nasza	szkoła

	 Co	do	pracy	wciąż	nas	woła

	 Ona	rosła	nam	przez	lata

	 W	niej	się	uczył	dziad	i	tata

	 Imię	swoje	rozsławiła

	 Bo	o	Polskę	tu	walczyła.

Wielki Polak – Tadeusz Kościuszko jest patronem 
Szkoły Jubilatki od 1928 roku 

(fot. arch. szkoły)

Słowa: M. Sulowska • Muzyka: Stanisław Szlegier
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M
oja rodzina zamieszkała w Brynowie 30 lat temu. Oprócz wspaniałej 

parafii i dobrych sąsiadów, zyskaliśmy jeszcze jedną „sąsiadkę” – 

Szkołę Podstawową nr 11 – obchodzącą wtedy swoje 70-lecie. Radość 

z nowego i większego mieszkania zwielokrotniał fakt, że nasze dzieci miały tak 

blisko do szkoły, choć po schodach i „pod górkę”. Z okien sypialni mogę ob-

serwować szkołę tętniącą życiem od rana do wieczora, z wyjątkiem, oczywiście, 

ostatniego czasu pandemii i zdalnego nauczania. Samo wnętrze budynku szkoły 

nie zrobiło na mnie wówczas dobrego wrażenia, bo szare i słabo oświetlone kory-

tarze nie napawały optymizmem. Widać było na każdym kroku, że szkoła wymaga 

remontu. Na Osiedlu Tysiąclecia, gdzie wcześniej mieszkaliśmy, nowa szkoła 

podstawowa miała jasne korytarze pełne okien i kwiatów. Może dlatego ten kon-

trast tak mi utkwił w pamięci. Szybko jednak przekonałam się, że dobrej szkoły 

nie tworzy budynek, ale jego uczniowie i nauczyciele. Dlatego też bardzo miło 

wspominam okres nauki moich dzieci w „Jedenastce”, dobrą współpracę z gro-

nem pedagogicznym, mądrych wychowawców i oddanych uczniom nauczycieli, 

wywiadówki przy kawie… Z wieloma nauczycielami łączyły mnie chwile radosne, 

gdy cieszyliśmy się sukcesami dzieci, czy wspólnym uczestnictwem w pielgrzym-

kach do Włoch, Portugalii i Hiszpanii organizowanych przez ks. Andrzeja Cubera, 

Nasza „Jedenastka” ma 100 lat!

Pierwszy budynek szkoły przy ulicy Dworskiej 3 (fot. arch. szkoły)
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i niestety również bardzo smutne, 

gdy dotarła do nas wiadomość  

o tragicznej śmierci ks. Marka 

Targiela – naszego brynowskiego 

wikarego i katechety. I choć moje 

dzieci wydoroślały, nadal uważa-

my, że „Jedenastka” jest naszą 

szkołą. Redagując od ponad 25 

lat gazetkę parafialną, miałam za-

szczyt odnotować w niej 80-lecie  

i 90-lecie tej szkoły – utrwalając 

jej piękną historię i wielkie tra-

dycje oraz zamieszczając wspo-

mnienia absolwentów. Dzisiaj 

kolejna porcja wspomnień, tym 

razem z okazji 100-lecia. Mój syn 

Bartosz napisał, że bardzo ceni 

sobie fakt, że chodził w „Jedena-

stce” do klasy integracyjnej. Pa-

miętam, że gdy nadszedł czas, aby go zapisać do szkoły, na zebranie rodziców 

poszedł mój mąż, gdyż ja z powodu obowiązków służbowych nie mogłam. Po 

zebraniu oświadczył mi, że zapisał syna do klasy integracyjnej, z czego wówczas 

byłam bardzo niezadowolona. Nie miałam bowiem wtedy żadnej wiedzy, jakie 

to dobrodziejstwo, o czym dopiero przekonałam się później. Ciekawostką jest 

pewnie to, że w czasie całej edukacji moich dzieci było to jedyne zebranie, na 

którym był mój mąż. Ogromnym i miłym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że na 

jego pogrzebie przed 10 laty zostały odczytane kondolencje skierowane do mnie  

i moich dzieci od dyrekcji i grona pedagogicznego „Jedenastki”. Mogę więc śmia-

ło powiedzieć, że jest to szkoła, która jest blisko uczniów i ich rodzin. Cieszę się, 

że nasza Jubilatka wypiękniała w ostatnim czasie, że ma teraz schludne, kolo-

rowe wnętrza. Z serca gratuluję dyrekcji, nauczycielom i całej szkolnej społecz-

ności tak pięknego jubileuszu, życzę dalszych sukcesów pedagogicznych oraz 

wytrwałości w przekazywaniu tradycji, integracji, patriotyzmu i wszelkich warto-

ści, które procentują w dorosłym życiu wychowanków. O to będziemy się modlić 

i dziękować Panu Bogu podczas uroczystej Mszy świętej 3 czerwca o godz. 9.30 

w naszym brynowskim kościele.

Krystyna Kajdan

Grono pedagogiczne w latach 30-tych (fot. arch. szkoły)



6

KLARA PŁONKA z domu LUBINA: 

– W kwietniu br. ukończyłam 100 lat, je-

stem więc nie tylko absolwentką naszej 

„Jedenastki”, ale także jej rówieśniczką!  

W latach mojego dzieciństwa była to 

pierwsza polska szkoła w Brynowie  

i nosiła nazwę Szkoła Powszechna 

im. Tadeusza Kościuszki. Mieściła się  

w piętrowym budynku przy ulicy Dworskiej 

3, naprzeciw byłej restauracji „Singer”. 

W początkach swego istnienia była to 

szkoła 4-klasowa, dlatego dalszą eduka-

cję kontynuowałam już w innej szkole, na 

tak zwanej Katowickiej Hałdzie. Z okresu 

nauki w szkole przy ulicy Dworskiej, w la-

tach 1929-1933, najbardziej zapamięta-

łam dwie nauczycielki: panią Przybylską, 

która uczyła wielu przedmiotów i panią 

Jaroszównę. Jako uczennica tej właśnie 

szkoły przystąpiłam do I Komunii świętej 

w 1933 roku.

ANNA LUBINA: – Naukę w szkole pod-

stawowej przy ul. Dworskiej rozpoczę-

łam w roku 1938 wyjątkowo już w wieku 6 lat. Rodzice uznali, że jestem tak 

rezolutną dziewczynką, że dam sobie w szkole radę. Musiałam wtedy z mamą 

pójść do lekarza, który wyraził na to zgodę. W całej szkole było oprócz mnie 

jeszcze tylko dwóch sześciolatków. Tak więc mając 7 lat miałam już za sobą 

ukończoną I klasę. Z tego okresu pamiętam nauczycielkę, która nazywała 

się Pawlikówna. Była bardzo energiczna i baliśmy się jej. Natomiast moją 

ukochaną nauczycielką w pierwszej klasie była pani Przybylska. Była bardzo 

lubiana przez uczniów. Uczyła nas także religii. Nigdy nie zapomnę lekcji, gdy 

opowiadała nam o Drodze Krzyżowej. Cała klasa płakała wtedy ze wzruszenia  

i współczucia dla cierpiącego Jezusa. Jak wiadomo we wrześniu 1939 roku wy-

buchła II wojna światowa i już od drugiej klasy musiałam kontynuować naukę  

w tej samej szkole, ale w języku niemieckim. Ciężki był ten czas okupacji hitle-

rowskiej dla Polaków, ale o dziwo niemiecki nauczyciel o nazwisku Heinze, któ-

Pani Klara Płonka z domu Lubina 
jest nie tylko absolwentką „Jedenastki”, 

ale także jej rówieśniczką 
(fot. Maria Płonka)
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ry mnie wtedy uczył aż do piątej klasy, był dobrym, ułożonym człowiekiem i miał 

życzliwe podejście do uczniów. Niestety od szóstej klasy uczył mnie już inny na-

uczyciel o nazwisku Lohringer, którego wspominam bardzo źle. Wszyscy ucznio-

wie bardzo się go bali, gdyż był bardzo rygorystyczny i pełen złej energii. W trakcie 

prowadzenia lekcji chodził między rzędami i tak wymachiwał rękami, że często 

uderzał nimi dzieci siedzące z boku ławki. Dostałam i ja od niego kiedyś w twarz  

i jak wróciłam do domu, to rzewnie płakałam. Już po wojnie przez przypadek 

moja mama dowiedziała się, że był on Polakiem o nazwisku Lonczyk, który 

zmienił sobie nazwisko na niemieckie. 

W szkole nie wolno było mówić po polsku, w domu mówiło się gwarą śląską, 

ale miałam mądrego ojca, który zadbał w czasie wojny o to, bym nie zapomnia-

ła języka polskiego. Dlatego też często robił mi dyktanda i musiałam dużo 

pisać po polsku. Moja starsza siostra Małgosia dyktowała mi różne trudne 

wyrazy, a ja ich pisownię musiałam sobie utrwalać w pamięci. Dzięki temu już 

po wojnie mogłam kontynuować naukę w gimnazjum, choć dalej z językiem 

polskim miałam trudności. Na koniec jeszcze dodam, że budynek szkoły przy 

ulicy Dworskiej miał bardzo piękne wnętrza i eleganckie korytarze. Natomiast 

ubikacje znajdowały się na podwórku, ale było w nich bardzo czysto. Na koń-

cu podwórka było boisko szkolne, a w tak zwanej przybudówce mieściło się 

przedszkole.

Anna Lubina w pierwszej klasie Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki, rocznik 1938/1939 (fot. arch. rodzinne)
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LEOKADIA PUTO z domu 

KAJDA: – Cieszę się, 

że moja „Jedenastka” 

doczekała tak piękne-

go jubileuszu! Byłam 

jej uczennicą w latach 

1962-1970 i bardzo 

miło wspominam ten 

czas. Szczególnie dużo 

zawdzięczam wychowaw-

czyni pani Klotyldzie Tu-

czapskiej, która uczyła 

mnie fizyki. W ciekawy 

sposób prowadziła też 

kółko matematyczno-

-fizyczne, a lekcje były 

zawsze czymś urozma-

icone. Dzięki temu nie 

miałam problemu z egzaminami do średniej szkoły. Do szkoły wędrowałam na 

skróty „przez górki” z ulicy Starej Kłodnickiej, przechodząc przez mostek na rze-

ce Kłodnicy. Czasem ta droga wydłużała się, bo po drodze można było oglądać 

żaby i inne przyrodnicze ciekawostki, jak nie w rzece, to w różnych bajorkach. 

Myślę, że tę wrażliwość na piękno przyrody też nam zaszczepiono w szkole. Po 

drodze rodziły się też cenne przyjaźnie z kolegami i koleżankami zamieszkałymi 

przy ul. Rolnej i na osiedlu fińskich domków (obecnym osiedlu Orkana). Pan 

Bóg jeden wie, ile gruszek, jabłek i śliwek z ogrodów przy tych domkach zjedli-

śmy razem, wracając ze szkoły… Bardzo ważnym elementem wychowawczym  

w „Jedenastce” było harcerstwo. Pamiętam, że naszym harcmistrzem był słynny 

malarz-batalista, uczeń Jerzego Kossaka śp. pan Leszek Piasecki, który wiele lat 

swego życia poświęcił naszej szkole. Był między innymi współautorem pomysłu 

powstania w naszej szkole pierwszego w Polsce Harcerskiego Muzeum Etnogra-

ficznego. Pan Piasecki zapraszał nas do siebie do swojego domu i pokazywał 

nam różne obrazy dokumentujące ważne wydarzenia z historii Polski. Bardzo 

mile wspominam też letnie obozy harcerskie, między innymi do Złotego Potoku. 

Była to tania forma wakacji i jednocześnie prawdziwa szkoła życia. Dlatego też 

lata nauki w „Jedenastce” nieodłącznie kojarzą mi się z harcerską przygodą  

w mojej młodości.

Część ekspozycji w Harcerskim Muzeum Etnograficznym w Szkole Podstawowej nr 11 
(fot. arch. szkoły)
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ELŻBIETA GORZELA-OLEŚKIEWICZ – przedstawicielka klasy 8A, rocznik 

1979-1987: – Nie byliśmy złotymi dziećmi tamtych czasów, ale wyrośliśmy na: 

architektów, lekarzy, nauczycieli, prawników i księgowych. Jedni prowadzą wła-

sne interesy, inni są cenionymi urzędnikami państwowymi a jeszcze innych moż-

na oglądać na srebrnym ekranie.

Mieszkamy i pracujemy w kraju i za granicą. Mimo dzielących nas odległości 

ciągle mamy kontakt. Na wszystkie spotkania zapraszamy naszą kochaną wy-

chowawczynię panią Annę Beliczyńską, która była jest i zawsze będzie częścią 

naszego dzieciństwa i szkoły podstawowej. Przeżyła z nami wiele przygód i kło-

potów na wycieczkach i każdego dnia w szkole. Wszystko działo się w czasach 

granatowych mundurków, tarcz sprawdzanych przy wejściu do szkoły, mleka pite-

go na przerwach, fluoryzacji zębów u higienistki. Nie było wtedy komputerów i te-

lefonów komórkowych. Pomoc koleżeńska polegała na pożyczaniu i odpisywaniu 

lekcji z zeszytu koleżanki lub kolegi.

Piękne wnętrze obecnej „Jedenastki” (fot. arch. szkoły)
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Na dyskotekach szkolnych popisywaliśmy się układami tanecznymi w grupach 

i solo, a nasza wychowawczyni cierpliwie to znosiła i nas wspierała. Tamte cza-

sy stworzyły niewidzialną więź przyjaźni. Po latach dalej się spotykamy i ciepło 

wspominamy atmosferę i przeżyte wspólnie chwile razem z panią Anią Beliczyń-

ską – naszą wychowawczynią.

Jasne korytarze szkoły po remoncie zachwycają (fot. arch. szkoły)
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Piękna sentencja w „Jedenastce” (fot. arch. szkoły)

BARTOSZ KAJDAN: – Do Szkoły Podstawowej nr 11 uczęszczałem w latach 

1997-2003 – niestety z racji wprowadzenia w tamtych czasach gimnazjów tylko 

6, a nie 8 lat. Szkoła była dosłownie tuż za płotem, więc dojście do niej zajmo-

wało chwilę. 

Pamiętam z tego czasu przede wszystkim wielu wspaniałych nauczycieli, któ-

rych – jak to często w życiu bywa – doceniłem już po ukończeniu szkoły, przede 

wszystkim moich wychowawców: panią Elżbietę Garbalską, panią Gabrielę 

Marks i panią Marzenę Oberską. Od dziecka zawsze lubiłem język polski, historię 

oraz sport i myślę, że to również zasługa pierwszych nauczycieli z tych przedmio-

tów – w szczególności pani Anny Beliczyńskiej, pani Danuty Chudek oraz pana 

Krzysztofa Willema.



12

Bardzo miło wspominam też, że codziennie zostawaliśmy z chłopakami po 

lekcjach i graliśmy na szkolnym boisku w piłkę. Nawierzchnia była tam wtedy 

jeszcze betonowa (wymieniono ją dopiero w wakacje po moim ukończeniu szko-

ły), więc czasem upadki kończyły się nieprzyjemnymi kontuzjami, zadrapaniami 

itp., a od kopania piłki dość często trzeba było wymieniać buty na nowe, ale był 

to wspaniały czas nawiązywania relacji koleżeńskich i aktywnego rozwoju. 

Jednak myślę, że największą wartością, którą wpoiła mi edukacja w SP11, jest 

szacunek, tolerancja i otwartość na osoby z niepełnosprawnościami. Chodzi-

łem do klasy integracyjnej, w której mieliśmy m.in. chłopców z różnego rodzaju 

zaburzeniami. Nie zawsze było łatwo, ponieważ czasem swoim zachowaniem 

przeszkadzali całej klasie na lekcji, ale z drugiej strony można było też z nimi 

budować ciekawe relacje, wchodzić w świat ich zainteresowań, miło spędzać 

wspólnie czas – nie tylko w szkole, ale również w czasie weekendów.

Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogłem uczęszczać do takiej klasy, bo wiem, 

że zyskałem nie tylko niezbędną wiedzę przekazaną przez nauczycieli, ale rów-

nież wiele cennych umiejętności społecznych, które owocują w dorosłym życiu.

Obecny budynek Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki (fot. arch. szkoły)
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AGATA SWADŹBA z domu BŁONIARZ: – Lata spędzone w szkole podstawo-

wej wspominam bardzo miło. Najbardziej zapadły mi w pamięci lekcje biologii 

prowadzone przez panią Barbarę Łepecką i lekcje języka polskiego prowadzone 

przez panią Annę Beliczyńską. Są to niezwykle charyzmatyczne, życzliwe i peł-

ne empatii osoby. To dzięki pani Barbarze zafascynowałam się odkrywaniem 

świata natury, a w późniejszych latach kontynuowałam naukę w liceum w kla-

sie o profilu biologiczno-chemicznym. Na lekcjach języka polskiego pani Ania 

szczególnie rozwijała w nas umiejętność pisania w sposób uporządkowany  

i czytelnie przedstawiający nasz punkt widzenia. Bardzo mi się to przydało  

w dalszej edukacji. 

Okres szkoły podstawowej to również liczne wycieczki szkolne, podczas któ-

rych poznałam historię Katowic i Śląska, jak i dalszych zakątków Polski. Za 

każdym razem, kiedy przechodzę koło pomnika patrona naszej szkoły w Parku 

Kościuszki w Katowicach, przypominam sobie jedną z pierwszych wycieczek 

krajoznawczych, której celem było właśnie to miejsce.

Pierwsze lata edukacji zapadają mocno w pamięci dziecka. Cieszę się, że wra-

cając myślami do tych czasów, mam wiele miłych wspomnień.

„Jedenastka” 
słynie 

z tradycji 
harcerskich 

(fot. arch. szkoły)



14

Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(29 maja 2022 r.)

1. Zapraszamy do udziału w ostatnich na-
bożeństwach majowych dziś i w ponie-
działek i wtorek o 17.30.

2. Trwa nowenna przed Zesłaniem Du-
cha Świętego. Odprawiamy ją wraz  
z majowym, a od środy do piątku wraz  
z litanią do Serca Pana Jezusa będziemy 
odmawiać po wieczornej Mszy świętej. 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek i piątek miesiąca. W czwar-
tek po Mszy o 8.00 nabożeństwo  
o powołania. W piątek po Mszy o 8.00 
nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Zachęcamy do spowiedzi 
pierwszopiątkowej od 17.30 oraz do 
udziału we Mszy szkolnej o godz. 18.00. 

4. W sobotę rano odwiedzimy z posługą 
naszych chorych. Prosimy ich zgłaszać 
w kancelarii, zakrystii lub telefonicznie 
na probostwie. 

5. W sobotę od 17.00 adoracja Najświęt-
szego Sakramentu oraz spowiedź. Ado-
rację zakończymy modlitwami z Nowen-
ny do Ducha Świętego oraz litanią do 
Najświętszego Serca Jezusa. Po Mszy 
wieczornej zapraszamy małżonków na 
kwartalne spotkanie poświęcone teologii 

Obchodzimy dziś Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Wstąpienie Jezusa do nieba oznacza 
wywyższenie ludzkiej natury. Celem 
ludzkiego życia jest niebo, czyli wspól-
nota miłości z Bogiem i świętymi. Je-
steśmy pielgrzymami idącymi do Domu 
Ojca. Jednocząc się dziś z pielgrzyma-
mi piekarskimi prośmy o dar nadziei. 

Kolekta przeznaczona jest na bieżą-
ce potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać 
za każdą ofiarę. 

ciała animowane przez wspólnotę „Ob-
darowani”. Po mszy wieczornej będzie 
konferencja ks. proboszcza, adoracja  
i spotkanie w salce. Zapraszamy!

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Kolekta będzie na Seminarium Duchow-
ne w Katowicach. 

7. Do końca maja trwa zgłaszanie kandy-
datów do Rady Parafialnej. Kandydo-
wać mogą pełnoletni katolicy, po bierz-
mowaniu, którzy czynnie uczestniczą  
w życiu wspólnoty wiernych i są znani  
z nienagannych postaw moralnych. Pro-
simy o zgłaszanie kandydatów na piśmie 
po wcześniejszym uzyskaniu ich zgody. 
W następnej gazetce zaprezentujemy 
kandydatów, a 12 czerwca odbędą się 
wybory. 

8. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Opalińskiego.  

9. W piątek Szkoła Podstawowa nr 11 
obchodzić będzie swoje 100-lecie.  
W naszym kościele o godz. 9.30 od-
będzie się Msza św. dziękczynna pod 
przewodnictwem biskupa Adama Wo-
darczyka. Zapraszamy nauczycieli, 
uczniów, rodziców i absolwentów do 
udziału w tej uroczystości. O godzinie 
15.00 rozpocznie się w szkole festyn, 
podczas którego wystąpią absolwenci  
i uczniowie oraz Orkiestra Dęta Kato-
wice, Mażoretki, zespół The Teachers. 
Będzie wiele innych atrakcji i konkurencji  
z nagrodami dla dzieci. 

10. Informujemy, że tegoroczna procesja 
Bożego Ciała przejdzie, podobnie jak  
w zeszłym roku, ulicami Nasypową,  
Orkana i Przyklinga. 

11. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym można 
przeczytać m.in. o filmie „Szklany dom”, 
który broni św. Jana Pawła II przed 
fałszywymi oskarżeniami. 

12. Wszystkim życzymy Bożego błogosła-
wieństwa na nowy tydzień. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
29 maja do 5 czerwca 2022 r.

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 okazji 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

PONIEDZIAŁEK  30.05 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA SARKANDRA, 
prezbitera i męczennika
8.00  Dziękczynna w intencji Krystyny 

Szyja z okazji rocznicy urodzin, 
z prośbą o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za + Adama Pawłowskiego i ++ 

z rodziny – o radość życia

WTOREK  31.05 
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
8.00  W intencji Justynki Benisz  

z okazji 1. rocznicy urodzin,  
z prośbą o wszelkie potrzebne 
łaski (od parafian)

17.30  Nabożeństwo majowe
18.00 Za ++ Anielę i Stefana Sołtysek 

– o radość życia wiecznego

ŚRODA  01.06 
WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, męczennika
8.00 Za + ojca Józefa Rzyckiego (14. 

rocznica śmierci) oraz mamę 
Felicję Rzycką – o dar nieba

18.00 Za + Stanisława Dyrdał – o ra- 
dość życia wiecznego

CZWARTEK  02.06 
8.00  W intencji kapłanów, kateche-

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

18.00 Za + Annę Tomecką (rocznica 
śmierci) – o dar życia wiecznego

PIĄTEK  03.06 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
KAROLA LWANGI I TOW.
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

W tygodniu od 29 maja do 4 czerwca 2022 roku 
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla 
mieszkańców ulicy OPALIŃSKIEGO. 

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 źródłem Bożych łask. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

9.30 Dziękczynna w intencji dyrekcji, 
nauczycieli, uczniów i absol-
wentów Szkoły Podstawowej  
nr 11 z okazji jej 100-lecia,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha Świętego

18.00 Za + Jana Raka (rocznica uro-
dzin) – o radość życia wieczne-
go (od parafian)

SOBOTA  04.06 
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opie-
kę Maryi

18.00 W intencji Urszuli i Janusza  
z okazji 27. rocznicy ślubu oraz 
z okazji rocznicy urodzin Urszu-
li, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

NIEDZIELA  05.06 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.30   W intencji Norberta Nowrockie-

go z okazji 65. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzy- 
mane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.00 Za ++ Janinę i Henryka Kamiń-
skich – o radość życia wiecz-
nego

10.30 1 int. O zdrowie i dary Ducha 
Świętego dla rodziny Barbary  
i Damiana Matusik z dziećmi

 2 int. W intencji małżonków 
Joanny i Marcina Otrębskich  
z okazji 20. rocznicy ślubu oraz 
w intencji Joanny z okazji 45. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

12.00 1 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest święty: Jana 
Marcina Gregor, Michaliny Ali-
cji Owczarek, Sary Karoliny 
Kowolik, Hanny Łopata i Oliwii 
Nocek, ich rodziców i chrzest-
nych oraz za roczne dzieci: 
Michała Marka Gierlotkę i Ju-
stynę Benisz

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Karola Gierlotki w 100. roczni-
cę urodzin, z prośbą o potrzeb-
ne łaski

18.00 Za + brata Henryka Czernego 
(1. rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców Jadwigę i Romana –  
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.


