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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

I czyt.: Prz 8, 22-31 Psalm: 8, 4-9

II czyt.: Rz 5, 1-5 Ewangelia: J 16, 12-15

Życzenia dla księdza proboszcza 
Tomasza Jaklewicza 

– dziekana Dekanatu Katowice-Panewniki

Czcigodny i drogi Księże Tomaszu – nasz Proboszczu! 
W najbliższy wtorek – 14 czerwca br. minie 55. rocznica Twoich  

urodzin. Wtedy też – w czasie mszy św. o godz. 18.00 – będziemy mieli okazję 
modlić się w Twojej intencji i wypraszać u Boga potrzebne Ci łaski, czwarty raz  
z rzędu. Dzień urodzin to także dzień wdzięczności!

W pierwszej kolejności pragniemy Księdzu Proboszczowi już dzisiaj podzięko-
wać za wszelkie duszpasterskie starania o nasze dusze i sumienia w wyjątkowo 
trudnym czasie pandemii koronawirusa, za wytrwałość w głoszeniu Słowa Bożego 
i przybliżanie nam Ewangelii nie tylko przy ambonie, ale także w mediach (m.in.  
w parafialnej gazetce, w „Gościu Niedzielnym”, na portalu „Opoka” i w Radio eM), 
za zbliżanie nas do Boga, za piękne wtorkowe katechezy pozwalające nam pogłębić 
wiarę i odnowić wiedzę religijną, za modlitwę w naszych intencjach, za niesienie 
nadziei i budowanie Królestwa Bożego już tutaj w Brynowie, za gospodarską troskę 
o nasz kościół i piękno jego wnętrza, za każdy uśmiech i dobro!

Na dalsze lata życia życzymy z całego serca, by Bóg obdarzał Księdza Proboszcza 
obfitymi łaskami, a Maryja – Matka Kapłanów – wypraszała wytrwałość, zdrowie  
i siły w odbudowywaniu wspólnoty wiary oraz życia religijnego po pandemii w naszej 
parafii, by Duch Święty udzielał swej mocy na trudy każdego dnia. Życzymy też jak 
najmniej problemów gospodarczych i finansowych, by nie były przeszkodą w realizacji 

zamierzeń duszpasterskich. W te szczególne urodziny cieszymy 
się, że mamy Księdza Proboszcza na piątkę! Szczęść Boże! 

Z wdzięcznością i darem modlitwy

Twoi Parafianie 
oraz współpracownicy:
ks. Tomasz Klikowicz
i ks. Marek Gancarczyk

(fot. arch. parafii)
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Absolutne centrum

1.W tym krótkim fragmencie Ewangelii pojawia się cała Trójca. Syn mówi o Ojcu 
i o Duchu Świętym. Oto jeden Bóg w Trzech Osobach. To tajemnica, o której 

mówić trudno, ale milczeć nie wolno. Tym bardziej w uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej. Bóg dał się nam poznać jako Ktoś Taki: jeden, ale w Trójcy Osób. Tej 
prawdy wiary nie wymyślili teologowie lub biskupi. Kościół próbował jedynie zgłębić 
tę tajemnicę i wyrazić ją w formule dogmatycznej. Czynił to po to, aby móc tę prawdę 
głosić i przekazywać jako najcenniejszy skarb. Czytamy  w katechizmie: „Tajemnica 
Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga 
w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, 
które je oświeca”. 

2. Pan Jezus mówi: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść 
nie możecie”. To dzięki Chrystusowi poznaliśmy Boga w Trójcy. On nam opo-

wiedział, kim jest Bóg. Ale nie znaczy to, że już wiemy o Nim wszystko. Wciąż jeszcze 
wiele zostaje do powiedzenia. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ogarnąć. 
Coś zostało odkryte, wiele pozostaje nadal zakryte. Pan jednocześnie obiecuje posła-
nie Ducha Prawdy, który będzie naszym przewodnikiem na drodze do pełni prawdy. 
Ta pełnia jest przedmiotem naszej nadziei, poszukiwań racjonalnych i modlitwy. Po-
znamy Boga w pełni w niebie. Do niego prowadzi nas Duch. 

3. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest wyznawać wiarę w Trójcę. Aby to 
robić konieczne są trzy rzeczy: odwaga, pokora i otwartość na Ducha Świę-

tego. Odwaga wiąże się np. z tym, aby nie zamazywać prawdy o Trójcy z obawy, że 
mówienie o Ojcu, Synu i Duchu Świętym wyda się komuś za trudne, abstrakcyjne czy 
zbyt tajemnicze. Judaizm i islam wyznają wiarę w Boga, ale sprzeciwiają się prawdzie  
o Trójcy. W imię prawdy trzeba o tym pamiętać. Głoszenie imienia Boga musi być 
oczywiście pokorne. Nie jesteśmy właścicielami prawdy, ale jej sługami. Nie wszyst-
ko wiemy, nie do końca pojmujemy, ale wierzymy, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. 
Dać się prowadzić Duchowi Świętemu oznacza dać się prowadzić Kościołowi – ponie-
waż to w Kościele Duch Święty strzeże objawionej prawdy. 

4. Mówiąc o działaniu Ducha Świętego Jezus mówi: „On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”. Wszystko, co ma Jezus, pochodzi 

od Ojca. „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje”. W tych tajemniczych stwierdzeniach 
odsłania się coś z życia wewnętrznego Boga. Trzy Osoby, każda inna, ale zarazem 
wszystko mają wspólne i dlatego są jednością. To, co jest Ojca, należy do Syna. 
A Duch bierze wszystko, co ma Syn. To nieustanne obdarowywanie i przyjmowa-
nie. Podstawowy dynamizm miłości, która pulsuje we wnętrzu Boga i rozlewa się na 
świat. Jeśli cię kocham, to chcę, by to, co moje było i twoje. Oraz chcę, by to co two-
je, było moje. Jedność nie zamazuje odrębności osób. Istotą życia osobowego jest 
bycie w relacji. Kluczem do zrozumienia Trójcy jest miłość. Doświadczając ludzkiej 
miłości, dowiadujemy się czegoś istotnego o Bogu (pamiętając, że ludzka miłość nie 
jest Bogiem!). Odkrywając kim jest Bóg, uczymy się kochać.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Sprawozdanie z ostatniego spotkania Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej kadencji w latach 2017–2022

8 czerwca br. o godz. 19-tej na naszym probostwie odbyło się ostatnie już spotkanie 
duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej na pięcioletnią kadencję w 2017 roku. 

W spotkaniu uczestniczyli: ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, 
Weronika Pawłowicz, Bronisław Sadowski, Andrzej Miemczyk, Krystyna Kajdan, 
Tadeusz Wróbel, Dawid Kobiela, Janusz Sikociński, Karol Ejsmond, Teodor Zientek, 
Andrzej Jurek, Róża Wysocka, Ireneusz Żarłok, Barbara Cieplik, siostra Daniela SSND 
i Michał Węgrzyn.

* * *
Na wstępie głos zabrał Ksiądz Proboszcz, który przypomniał, że poprzednie spotkanie 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbyło się 16 września 2021 roku. W ciągu roku nie 
było spotkań ze względu na trzecią i czwartą falę pandemii. Z tego też względu nie było 
także odwiedzin duszpasterskich, tzw. kolędy, już drugi rok z rzędu.  Za to pięknym 
doświadczeniem było tegoroczne Triduum Paschalne przeżyte w prawdziwie religijnej 
atmosferze, przy licznym udziale i zaangażowaniu parafian.
 
Następnie Ksiądz Proboszcz omówił istotne sprawy duszpasterskie: 
– we wtorek 7 czerwca zakończył się cykl prowadzonych przez niego katechez dla 

dorosłych. Są one dostępne na stronie internetowej, zgodnie z postulatem na poprzednim 
posiedzeniu DRP. Cieszą się powodzeniem, są bardzo potrzebne, wymagają ze strony 
Księdza Proboszcza solidnego przygotowania, pomagają parafianom odnowić wiarę  
i poszerzyć wiedzę religijną.

– po rocznej przerwie odbyły się rekolekcje szkolne dla obu brynowskich szkół po rocznej 
przerwie, w SP nr 11 prowadził je ks. Łukasz Walaszek, a w SP nr 65 ks. Tomasz 
Klikowicz. Nasze parafialne rekolekcje głosił ks. proboszcz Jacek Plech z Podlesia.

– udało się przeprowadzić cykl przygotowań do bierzmowania naszej brynowskiej 
młodzieży, którego udzielił ks. bp Grzegorz Olszowski. Sakrament przyjęło 31 osób. Ks. 
Tomaszowi Klikowiczowi należą się podziękowania za zaangażowanie i przygotowanie 
młodzieży. 

– do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w tym roku 41 dzieci ze SP 11, SP 65 i SP 
8. Czworo dzieci przystąpiło do Wczesnej Komunii Świętej. Były trzy osobne Msze 
św.: dwie w soboty i jedna w niedzielę. A w niedziele o 10.30 było przywitanie dzieci 
komunijnych we wspólnocie parafialnej. Cała grupa stanęła przed ołtarzem i pokazała 
się w swoich pięknych strojach komunijnych, wywołując wzruszenie parafian obecnych 
na tej mszy świętej. Okazało się, że jest to jest dobry pomysł i początek nowej tradycji 
w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz z zadowoleniem podkreślił, że w tzw. „białym 
tygodniu” sporo dzieci przychodziło na nabożeństwa majowe i msze święte. Ze względu 
na liczne pytania rodziców zaplanowano, że w przyszłym 2023 roku Pierwsza Komunia 
Święta odbędzie się 13 maja w sobotę, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej (będzie 
jedna lub dwie msze dla obu brynowskich szkół). Cykl przygotowań dla rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych był udany, miał charakter ewangelizacyjny. Za dobre 
przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych Ksiądz Proboszcz podziękował s. Danieli 
i ks. Tomaszowi. Należy też dodać, że w maju odbyła się także pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej.
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– powstała grupa młodzieżowa i grupa mężczyzn. Obie grupy liczą zaledwie kilka osób, ale 
jest nadzieja, że po wakacjach liczba chętnych do dodatkowej formacji się powiększy. 
Zaproszenie do tych grup jest ciągle aktualne! Działa Legion Maryi, wiernie modli się 
najliczniejsza grupa w parafii Żywego Różańca Świętego. Może jesienią zorganizujemy 
spotkanie róż różańcowych. Spotkania Dzieci Maryi zostały na razie zawieszone. Raz 
na kwartał odbywają się w naszym kościele spotkania małżeństw animowane przez 
wspólnotę „Obdarowani”. Konferencje na tych spotkaniach dotyczą tzw. teologii ciała 
Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, głosi je nasz Ksiądz Proboszcz. Nasi parafianie są 
zawsze zapraszani do korzystania z dobrodziejstwa tych spotkań, niestety słaby jest 
odzew i zainteresowanie.

– jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie to aktualnie gościmy w mieszkaniu po ks. kanoniku 
Kocurku usytuowanym w Domu Katechetycznym 4 osoby, było ich razem 9. Pięć 
wróciło na Ukrainę. Nasi parafianie hojnie pospieszyli z pomocą dla uchodźców, był 
spory odzew. Dostają też pomoc od państwa. Zbiórka pieniężna na Ukrainę dla Caritasu 
była rekordowa i wyniosła 13 tys. zł. Trzykrotnie były przewożone też paczki z darami 
do Caritasu, odbyło się spotkanie integracyjne dla uchodźców przebywających na 
terenie naszej parafii połączone z kolejną zbiórką darów, zainicjowany został kurs 
języka polskiego, który odbywa się w salce katechetycznej. Wiele osób przekazało 
ofiary pieniężne na utrzymanie rodzin z Ukrainy. Ksiądz Proboszcz ma osobny fundusz 
na ten cel. Łącznie zebrano 31 tys. złotych.  Jedno z ukraińskich dzieci uczęszcza do 
Przedszkola Tęcza naszych Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ulicy Warzywnej. 

– procesja Bożego Ciała - tak jak w ubiegłym roku – ze względów logistycznych zaplanowana 
została ulicami: Nasypową, Orkana i Przyklinga. Na taką trasę wyraził zgodę Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów prosząc Policję i Straż Miejską o zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom procesji. Pozostaje temat, czy robić w przyszłości procesję na Ptasim 
Osiedlu i plenerowy ołtarz przy Szkole Podstawowej nr 65. Na procesję zaproszeni są 
wszyscy parafianie.

– jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to udało się na szybko odremontować mieszkanie 
po ks. Kocurku, został zamontowany nowy stojak na rowery dla parafian poruszających 
się rowerami. Będzie wkrótce oczyszczenie dachu naszego kościoła z porostów 
uszkadzających poszycie dachu, konieczna jest także nowa instalacja odgromowa, co 
będzie dość poważnym wydatkiem, ale jest niezbędne. Na ambonie został umieszczony 
symbol Ducha Świętego. Jest już wykonana nowa ikona do kaplicy chrzcielnej (Pan 
Jezus i Samarytanka przy studni), będzie tam umieszczona prawdopodobnie w czasie 
parafialnego odpustu po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych. Będzie 
także namalowany nowy obraz św. Jana Pawła II. Drobne remonty są konieczne na 
probostwie. 

– sprawa tzw. synodalności. Odbyło się spotkanie na poziomie dekanatu drogą internetową 
ze względu na pandemię, przedstawiciele wszystkich parafii z dekanatu Katowice 
Panewniki, także z naszej, odpowiedzieli na pytania synodalne opracowane przez Kurię. 
Podsumowanie – streszczenie zostało w ustalonym terminie przekazane do Kurii. 

– jeśli chodzi o wybory do nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej, to Ksiądz Proboszcz 
przypomniał, że zgodnie z wytycznymi Synodu są trzy grupy: z urzędu, z nominacji 
proboszcza oraz z wyboru. Z urzędu do nowej DRP wchodzą: ks. proboszcz Tomasz 
Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, Dawid Kobiela i Siostra Daniela SSND. Z nominacji 
Księdza Proboszcza: Michał Węgrzyn, Ireneusz Żarłok, Krystyna Kajdan, Janusz Koza  
i Krystyna Szyja. Natomiast zgłoszone zostały następujące osoby z wyboru przez 
parafian: Marcin Jankowski, Andrzej Jurek, Agata Kachel, Marcin Macioł, Michał 
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Otrębski, Weronika Pawłowicz i Teodor Zientek. W niedzielę 12 czerwca powinny być 
wybory. Ksiądz Proboszcz proponuje, by pozostać przy tym, co jest. Bez głosowania, 
ponieważ liczba osób z wyboru może wynosić od 6 do 12. A mamy ich 7. 

* * *
W następnej kolejności spotkania był czas na wolne głosy członków Rady. Była poruszana 
sprawa naprawy uszkodzonych bocznych drzwi do naszego kościoła (Dawid Kobiela), 
zorganizowania po wakacjach giełdy strojów pierwszokomunijnych, śpiewu przed niedzielną 
mszą św. o 10.30 dla dzieci, dostosowania kazań dla dzieci na tej mszy, zakupienia dekoracji 
na I Komunię świętą w kościele, prowadzenia modlitwy dzieci przed mszą (siostra Daniela 
i Janusz Sikociński), nie używania instrumentów perkusyjnych podczas liturgii mszy 
świętej (Janusz Sikociński), poszukiwania wśród parafian fachowców-budowlańców (Róża 
Wysocka). Był też apel o zapewnienie formacji grupie nauczycieli z brynowskich szkół,  
a przynajmniej zapewnienie modlitwy w ich intencji, gdyż wychowują nasze dzieci (Siostra 
Daniela i większość członków Rady). Zebrani przyznali rację Księdzu Proboszczowi, że 
żyjemy w czasach, w których świat jest toksyczny dla wiary w mediach, w polityce itp. 
Walka o wiarę wciąż trwa, dlatego wiele zależy od nas samych i od naszych rodzin.

* * *
Na koniec Ksiądz Proboszcz złożył bardzo serdeczne podziękowania ustępującej Radzie 
wręczając każdemu w prezencie książkę „Z Opatrzności Bożej” z pamiątkową dedykacją. 
Podziękował szczególnie za serdeczne przyjęcie go jako nowego proboszcza, za wszystkie 
spotkania oficjalne i nieoficjalne, za przeżytą razem wizytację kanoniczną biskupa Adama 
Wodarczyka, za wszelką pomoc, ofiarność i życzliwość. - Do Was należy ocena także 
naszego postępowania jako duszpasterzy. Niewątpliwie z powodu pandemii to był trudny 
czas. I generalnie nie jest dobrze, ale nadziei nie tracimy – dodał na zakończenie. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą dziękczynną za pięcioletnią kadencję 
ustępującej Rady Parafialnej i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Protokołowała: Krystyna Kajdan

Pamiątkowe zdjęcie DRP ostatniej kadencji w latach 2017–2022 (fot. nieobecny na zdjęciu członek DRP Dawid Kobiela)
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Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(12 czerwca 2022 r.)

1. Dzisiaj w całej diecezji odbywają 
się wybory do Rad Parafialnych. 
Do naszej Rady parafianie zgłosili 
7 osób. Wszystkie te osoby wejdą 
do rady razem z osobami z urzędu. 
Pełny skład nowej rady zostanie 
podany za tydzień. 

2. W minioną środę odbyło się posie-
dzenie Rady Parafialnej w starym 
składzie. Wszystkim osobom koń-
czącym swój udział w radzie dzię-
kujemy za zaangażowanie i każdą 
służbę na rzecz naszej wspólnoty. 
Sprawozdanie ze spotkania jest  
w dzisiejszej gazetce. 

3. We wtorek swoje urodziny obchodzi 
ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz. 
Msza św. w jego intencji odbędzie 
się o godz. 18.00. 

4. W czwartek obchodzimy Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – składamy publiczne 
świadectwo naszej wiary. Zachę-
camy do udziału w procesji, która 
przejdzie ulicami Nasypową, Orka-

Kościół obchodzi dziś Uroczystość 
Najświętszej Trójcy. Bóg jest nie-

pojętą tajemnicą. Objawił się nam jako 
miłość między Ojcem, Synem i Duchem 
Świętym. Ta miłość wylewa się na 
świat i udziela się nam w Eucharystii. 
Adorujmy Boga w Trójcy, dziękujmy za 
zaproszenie do udziału w Jego życiu. 

Kolekta przeznaczona jest na po-
trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

na i Przyklinga. Procesja wyruszy 
po Mszy św. o 9.00. Na zakoń-
czenie procesji odprawimy Mszę 
świętą około 11.00. Zachęcamy 
do udekorowania okien na trasie 
procesji. W zakrystii są do naby-
cia emblematy eucharystyczne do 
dekoracji. Prosimy też o pomoc  
w przygotowaniu ołtarzy. Msze świę-
te w kościele odbędą się o godzinie: 
7.30, 9,00, ok. 11.00, 12.00 oraz 
18.00. Zapraszamy dzieci komunij-
ne i wczesnokomunijne do udzia-
łu w procesji i sypaniu kwiatków  
w strojach komunijnych. 

5. W dniach dawnej Oktawy Bożego 
Ciała czyli od 17 do 23 czerwca po 
mszach wieczornych będzie proce-
sja z Najświętszym Sakramentem 
dokoła kościoła. 

6. Trwają zapisy na IV. Archidiecezjalną 
Pielgrzymkę Chorych do Lourdes 
specjalnie wynajętym pociągiem. 
Wyjazd z Katowic. Wydarzenie zapla-
nowano w dniach 8–16 września. 
Szczegóły dostępne są na stronie 
internetowej archidiecezji. 

7. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym prze-
czytamy m.in. rozmowę z prof. 
Weilerem o obronie wartości chrze-
ścijańskich w Europie. Jest także 
Gość Ekstra o cudach euchary-
stycznych do nabycia w zakrystii  
w cenie 12 zł. 

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Parczewskiego.  

9. Na nowy tydzień wszystkim życzymy 
Bożego błogosławieństwa. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
12 do 19 czerwca 2022 r.

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 Bło-
chowicz – o dar życia wieczne-
go

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

12.00 1 int. Za ++ Franciszkę i Ste-
fana Tam oraz za ++ zięciów 
Andrzeja i Kazimierza – o ra-
dość życia wiecznego

 2 int. W intencji mieszkańców 
Brynowa i Starej Ligoty,  
z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo

18.00 Za ++ rodziców Bernarda  
i Alicję Wilczek – o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK 13.06 
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO  
Z PADWY, prezbitera i doktora Kościoła
8.00  Za + Karola Szafran – o dar 

życia wiecznego (od Marzeny  
i Marka Szafran)

18.00  Za ++ Annę, Antoninę i Roma-
na Oleksiak – o radość życia 
wiecznego

WTOREK  14.06 
WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA KOZALA, 
biskupa i męczennika
8.00  Za + Karola Szafran – o radość 

życia wiecznego (od Joanny  
i Andrzeja Szafran)

18.00  Dziękczynna w intencji księdza 
proboszcza Tomasza Jaklewi-
cza w dniu 55. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

ŚRODA  15.06 
8.00 Za + Karola Szafran – o dar 

nieba (od Ireny Kucharczyk  
z Trzebinii)

W tygodniu od 12 do 18 czerwca 2022 roku modli-

my się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla miesz-

kańców ulicy PARCZEWSKIEGO. 

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 Bożych łask.  

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Za + Emilie Grucę – o radość 
życia wiecznego (od żołnierzy  
i pracowników Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Katowi-
cach)

CZWARTEK  16.06 – UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.30 Za ++ Stefana Koza, Barbarę 

Koza, Ernesta Kotulskiego  
i Hildegardę Kotulską – o ra-
dość życia wiecznego

9.00  1 int. W intencji parafian – 
msza święta z procesją

 2 int. W intencji Anny i Adama 
Miozgów z okazji rocznicy uro-
dzin oraz 19. rocznicy ślubu,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

10.30 Za ++ Franciszkę i Piotra, za 
córkę z mężem oraz za syna 
Andrzeja – o dar życia wieczne-
go

12.00 Za ++ rodziców Bogumiłę, 
Agnieszkę i Edmunda oraz 
dziadków: Mariana,, Martę, 
Władysławę, Gertrudę, Tade-
usza, Romana, Stefana i Jana 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za + Marcina Dębowskiego –  
o dar życia wiecznego

PIĄTEK  17.06 – WSPOMNIENIE ŚW. BRA-
TA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, zakonnika
8.00 Za + męża Marka Gierlotkę –  

o radość życia wiecznego
18.00 Za + Edwarda Nowaka (30. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA  18.06 
8.00 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
siostrzenicy Ewy Fajerek)

18.00 Za + męża Jana Króla – 25. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

12. NIEDZIELA ZWYKŁA  19.06 
7.30   Za ++ córkę Małgorzatę, syna 

Marcina oraz rodziców Józefa  
i Annę – o dar nieba

9.00 Za ++ Cecylię, Wincentego, 
Stanisława, Jana i Leszka 
Strzyżewskich – o radość życia 
wiecznego

10.30 Za + Jana Sobczyka – o radość 
życia wiecznego (od sąsiadów)

12.00 Za + Bogdana Kajdana (10. 
rocznica śmierci)  oraz za jego 
++ rodziców Romana i Teresę 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ Wiktorię i Józefa Kemp-
skich – 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.


