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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

I czyt.: Dz 2, 1-11 Psalm: 104, 1.24.29-31.34

II czyt.: Rz 8, 8-17 Ewangelia: J 14, 15-16. 23b-26

Kochani Parafianie!
Kościół jak człowiek ma ciało i duszę, element materialny i duchowy. Ciałem 
jesteśmy my wszyscy, ochrzczeni. Każdy i każda z nas wnosi do żywego Kościoła 
swoją niepowtarzalną cząstkę. To nasza wiara, modlitwa, życie sakramentalne, 
uczynki miłości, cierpienie itd. Zaś „duszą” Kościoła jest Duch Święty. To Bóg  
w nas. On nas uświęca, nawraca, daje natchnienie do dobra. On prowadzi Kościół po 
drogach zbawienia. Uroczystość dzisiejsza uświadamia nam, że jako Kościół mamy 
być ludźmi uduchowionymi, prowadzonymi przez Ducha, pokładającymi nadzieję 
nie w tym, co materialne, ale ufającym niewidzialnej, ale realnej miłości Bożej. 

Jednym z elementów widzialnej struktury Kościoła jest Parafialna Rada Duszpa-
sterska. W jej skład wchodzą osoby z urzędu, osoby wyznaczone przez proboszcza 
będące reprezentantami wspólnot czy grup parafialnych oraz osoby z wyboru. Dziś 
w gazetce znajduje się lista osób zaproponowanych do nowej Rady z tych trzech 
grup. Ponieważ osób z wyboru zostało zgłoszonych sześć, wydaje się, że nie ma 
sensu głosowanie zarządzone przez biskupa na przyszłą niedzielę. Proszę przyjrzeć 
się propozycji składu Rady zamieszczonej w dzisiejszej gazetce. Jeśli ktoś miałby 
jakieś uwagi, zastrzeżenia, pytania czy propozycje, to proszę o sygnał osobiście 
lub na maila parafialnego. 

Osobom wchodzącym w skład poprzedniej Rady z serca 
dziękuję i zapraszam na ostatnie posiedzenie w środę 8 
czerwca o godz. 19.00 na probostwie. 

Jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady. Oby Duch 
Święty prowadził naszą parafialną wspólnotę i jej Radę po 
właściwych ścieżkach. O to się módlmy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz 

Dar (R/r)ady
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Pocieszyciel i obrońca

1.Jezus rozstając się z uczniami obiecuje im posłanie Ducha Świętego, którego 
nazywa „Pocieszycielem”. W nowym lekcjonarzu zdecydowano się zachować 

oryginalne greckie słowo: „Paraklet”. Uznano, że warto wprowadzić ten termin do 
języka nauczania o Bogu. Mamy osłuchane tłumaczenie: „Pocieszyciel”. Biblia Eku-
meniczna tłumaczy: „Orędownik”, Biblia Paulistów: „Wspomożyciel”. Zatrzymajmy 
się przy tym oryginalnym słowie. 

2. W Starym Testamencie sam Bóg jest nazywany pocieszycielem swego ludu. 
„Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem” – mówi Bóg w księdze Izajasza 

(12,1). Bóg „pociesza jak własna matka” (Iz 66,13). Z kolei Jezus mówi o posłaniu 
„innego” Pocieszyciela, czyli On sam jest pierwszym Parakletem. Św. Jan w Pierw-
szym Liście pisze: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika (Parakleta) wobec 
Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (2,1). Słowo „Paraklet” jest tu odniesio-
ne do Jezusa, ale bardziej w znaczeniu „adwokat, rzecznik, obrońca”. Określenie 
„Paraklet” oznacza nie tyle to, kim jest Duch Święty sam w sobie, ale mówi raczej 
o Jego posłannictwie. Duch Święty prowadzi dalej dzieło całej Trójcy w świecie. To 
akcja ratowania człowieka, czyli zbawienia. Duch Święty w Kościele kontynuuje dzieło 
zbawienia rozpoczęte w Starym Testamencie, a mające swój szczyt w życiu, śmierci  
i zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwotny Kościół doświadczał bardzo mocno tego pro-
wadzenia przez Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Kościół „roz-
wijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą (paraklesis!) Ducha Świętego” (9,31).

3. Tak więc, najważniejsze dwa znaczenia słowa „Paraklet” to Pocieszyciel  
i Obrońca. I tego właśnie najbardziej potrzebuje dziś wspólnota Kościoła –  

pocieszenia i obrony! Świat chce bowiem nas, wierzących, pozbawić ducha. Chce 
nas zdołować, pozbawić sił do głoszenia prawdy. Przy czym Antychryst stroi się  
w szaty Pocieszyciela i Obrońcy. Udaje przyjaciela, ale oferuje truciznę jako lekar-
stwo. Jeden ze znanych dziennikarzy napisał niedawno: „teraz Polacy powinni się 
obejść bez Ducha Świętego. Kościół mogą zmienić tylko wierni”. Nic bardziej błęd-
nego. A jednak czasem ulegamy w Kościele tej presji. Np. wtedy gdy uważamy, że 
sposobem na oczyszczenie Kościoła jest jego „unowocześnienie”, bezkrytyczne 
otwieranie się na wszystko, zastępowanie wiary w łaskę wiarą w psychoterapię czy 
procedury. Prawdziwym Odnowicielem Kościoła, Pocieszycielem i Obrońcą może być 
tylko On, Duch Święty. 

4. Owszem On potrzebuje osób, które poddają się Jego prowadzeniu. Czyli świę-
tych. Jedna z formuł opisujących działanie Ducha Świętego w Kościele brzmi: 

„Jedna Osoba w wielu osobach”. Jako chrześcijanie mamy stać się „Parakletami” 
czyli niosącymi pociechę i obronę. Św. Paweł pisze, że „Bóg wszelkiej pociechy” po-
ciesza nas po to, „byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, 
pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1,3-4). Być pocieszycielem niosącym 
Boską pociechę, czyli miłość i prawdę. To działanie Ducha Świętego w Kościele  
i w każdym z nas.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Propozycje składu nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
na lata 2022–2027

Osoby z urzędu: 

1. Ks. Tomasz Jaklewicz – proboszcz

2. Ks. Tomasz Klikowicz – wikary

3. Dawid Kobiela – kościelny 

4. Siostra Daniela, SSND – delegatka Sióstr Zakonnych  
  i reprezentantka katechetów 

Osoby z mianowania proboszcza 
(przedstawiciele ruchów, wspólnot, stowarzyszeń 

i nadzwyczajnych szafarzy):

5.	 Michał	Węgrzyn – reprezentant organistów i Oazy Rodzin 

6.	 Ireneusz	Żarłok	– reprezentant nadzwyczajnych szafarzy  
  Komunii Świętej

7.	 Krystyna	Kajdan – kancelaria i gazetka parafialna

8. Maria Einhorn – reprezentantka Żywego Różańca Świętego

9.	 Krystyna	Szyja	– reprezentantka Legionu Maryi 
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Poniżej przedstawiamy kandydatów do Rady 
z wyboru zgłoszonych przez parafian:

10.	 Andrzej	Jurek	
– rok urodzenia 1975, programista, 
mieszka przy ulicy Brynowskiej.

11.	 Agata	Kachel	
– rok urodzenia 1975, kierownik Hurtowni Misericordia, 
mieszka przy ulicy Brynowskiej. 

12.	 Marcin	Macioł	
– rok urodzenia 1973, przedstawiciel farmaceutyczny, 
mieszka przy ulicy Brynowskiej.

13.	 Michał	Otrębski	
– rok urodzenia 2002, animator ministrantów, 
tegoroczny maturzysta – absolwent Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych, mieszka przy ulicy Saloniego.

14.	 Weronika	Pawłowicz	
– rok urodzenia 1966, dr nauk humanistycznych, 
bibliotekarz – starszy kustosz w Bibliotece Śląskiej, 
mieszka przy ulicy Kościuszki.

15. Teodor Zientek 
– rok urodzenia 1976, ekonomista, 
mieszka przy ulicy Czyżyków.  
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Życzenia dla brynowskich dzieci

Faustynka Smoczyńska, Tereska Węgrzyn, Bazyli Bilnicki i Igor Jezio-
rowski – to czworo dzieci, które w maju br. w naszej parafii przy-

stąpiły do wczesnej Komunii Świętej. Na ich ręce pragniemy złożyć 
wszystkim brynowskim dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji mi-
nionego Międzynarodowego Dnia Dziecka. Niech dobry Bóg prowadzi 
Was i wspiera, niech Wasze serca zawsze wybierają to, co dobre, piękne  
i prawdziwe, a wtedy radość doskonała i szczęście będą w Was. Bądźcie 
radością i dumą Waszych rodziców i dziadków!

Panie, Boże nasz, Ojcze, wejrzyj z miłością na brynowskie dzieci  
i prowadź ich drogą Twych przykazań. Chryste, który prosisz: „Pozwólcie 
dzieciom przyjść do mnie!” - daj im siły do radosnego podążania Twoimi 
śladami. Duchu Święty, napełnij ich serca Twoją łaską, aby mogli kochać 
Cię ponad wszystko i chwalić Cię na wieki wieków. Amen.

Tereska Węgrzyn 
(fot. Michał Węgrzyn)

Faustynka Smoczyńska 
(fot. Joanna  
Smoczyńska)

Bazyli Bilnicki 
(fot. Agata Bilnicka)

Igor Jeziorowski 
(fot. Patrycja 
Kościelniak)
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Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(5 czerwca 2022 r.)

1. W poniedziałek obchodzimy Święto 
NMP Matki Kościoła. Od poniedział-

ku rozpoczyna okres zwykły roku 
liturgicznego. 

2. We wtorek o 18.30 w kościele 

odbędzie się ostatnia w tym roku 

szkolnym katecheza dorosłych. Te-
mat: prawo moralne i łaska. 

3. W środę odbędzie się ostatnie spo-

tkanie Rady Parafialnej w starym 
składzie. Zapraszamy na probostwo 
na godzinę 19.00. 

4. W czwartek obchodzimy święto 
Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy 

Gromadzimy się dziś w naszym 

parafialnym wieczerniku po-

dobnie jak  Apostołowie z Maryją, 

aby prosić o zesłanie Ducha Świę-

tego. Prośmy Ducha Świętego, 

aby odnawiał oblicze ziemi, oblicze 

Kościoła i serce każdego z nas. 

Kolekta jest dziś przeznaczona 

na Wydział Teologiczny UŚ. Bóg 

zapłać za każdą ofiarę.

w modlitwie o powołaniach, których 
liczba dramatycznie spadła. 

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy 
Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Tego dnia odbędą się wybory do 
Rady Parafialnej. 

6. Przypominamy, że tegoroczna pro-
cesja Bożego Ciała przejdzie, po-

dobnie jak w zeszłym roku, ulicami 
Nasypową, Orkana i Przyklinga. 

7. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. Świętej Rodziny  

w Katowicach przy ul. Zofii Kossak-
-Szczuckiej 24 zaprasza na Dzień 
Otwarty Szkoły w dniu 6 czerw-

ca, w poniedziałek o godz. 17:00. 

Szczegóły na plakacie przy wyjściu  
z kościoła lub w sekretariacie  
szkoły. Zapraszamy.

8. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym znaj-

dziemy płytę z cyklu Biblia audio  
z nagraniem Dziejów Apostolskich  
i siedmiu Listów św. Pawła. 

9. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ulicy Orkana.  

10. Wszystkim życzymy Bożego błogo-
sławieństwa na nowy tydzień.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
5 do 12 czerwca 2022 r.

NIEDZIELA  05.06 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.30   W intencji Norberta z okazji 65. 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą 
o Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

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

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

 2 int. W intencji małżonków Jo-
anny i Marcina Otrębskich z oka-
zji 20. rocznicy ślubu oraz w in-
tencji Joanny z okazji 45. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo 
i zdrowie

12.00 1 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest święty: Jana Mar-
cina Gregor, Michaliny Alicji 
Owczarek, Sary Karoliny Kowo-
lik, Hanny Łopata i Oliwii Nocek, 
ich rodziców i chrzestnych oraz 
za roczne dzieci: Michała Marka 
Gierlotkę i Justynę Benisz

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Karola Gierlotki w 100. rocznicę 

urodzin, z prośbą o potrzebne 
łaski

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

PONIEDZIAŁEK  06.06 
ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA
8.00  Za ++ Wiktorię, Pawła Lipę  

i Elżbietę Herok oraz za ++ ro-
dziców z obu stron – o dar nieba

18.00 W intencji członków Legionu Ma-
ryi, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Maryi

WTOREK  07.06 
8.00  Za ++ Kazimierę Zbiciak (1. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

18.00 Za + Kazimierza Pawłowicza –  
o radość życia wiecznego

ŚRODA  08.06 
WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ
8.00  Za + Emilię Grucę – o dar życia 

wiecznego (od rodziny Plutec-
kich)

18.00 Za ++ Juliannę i Wilhelma Bara-
nek, Andrzeja Modlińskiego  

W tygodniu od 5 do 11 czerwca 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy ORKANA. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem 
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich 
obfitym źródłem łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



i Magdalenę Walter – o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK  09.06 
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO WIECZNEGO KAPŁANA
8.00  Za ++ Halinę i Henryka Koniecz-

ko oraz za ++ rodziców z obu 
stron – o dar życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Janinę i Kazimie-
rza Wiercioch, brata Edwarda, 
teściów Annę i Ludwika Dzedzej 
oraz za ++ szwagrów Zdzisława 
i Ryszarda – o radość życia 
wiecznego

PIĄTEK  10.06 
8.00 Za + księdza kanonika Adolfa 

Kocurka (104. rocznica urodzin) 
– o radość życia wiecznego

18.00 Dziękczynna w intencji małżon-
ków Stanisławy i Włodzimierza 
Pytka z okazji 50. rocznicy ślubu, 
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie 

SOBOTA  11.06 
WSPOMNIENIE ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
8.00 Za + Jana Perek (2. rocznica 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

18.00 1 int. Za + Małgorzatę Lubinę 
– o dar życia wiecznego (od ro-
dziny Wandzel)

 2 int. Za ++ Helenę Czelny, Le-
sława Hawling i Danutę Wieniew-
ską – o radość życia wiecznego

NIEDZIELA  12.06 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.30   Za ++ Stefanię i Tomasza Bor-

dolińskich (rocznica śmierci) –  
o radość życia wiecznego

9.00 Za ++ Marię i Seweryna Błocho-
wicz – o dar życia wiecznego

10.30 W intencji Marii Janelli z okazji 
75. rocznicy urodzin, z podzię- 
kowaniem za otrzymane łaski 
oraz prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie, a także  
o radość życia wiecznego dla  
+ księdza kanonika Kocurka  
w rocznicę urodzin

12.00 1 int. Za ++ Franciszkę i Stefana 
Tam oraz za ++ zięciów Andrzeja 
i Kazimierza – o radość życia 
wiecznego

 2 int. W intencji mieszkańców 
Brynowa, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo

18.00 Za ++ rodziców Bernarda i Alicję 
Wilczek – o radość życia wiecz-
nego

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.


