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13.  NIEDZIELA ZWYKŁA

I czyt.: 1 Krl 19, 16b. 19-21 Psalm: 16, 1b-2a.5.7-11

II czyt.: Ga 5, 1. 13-18 Ewangelia: Łk 9, 51-62

WAKACJE!
Kochani Parafianie!
Rok szkolny i katechetyczny dobiegł końca. Dzieci i młodzież rozpoczynają waka-
cje. Wielu z nas udaje się na urlopy. Duszpasterze również. Ja tradycyjnie będę 
na urlopie w lipcu, a ks. Tomek, który zostaje z nami na kolejny rok, będzie 
wypoczywał w sierpniu. Wzorem ubiegłych lat podczas mojej nieobecności admi-
nistratorem parafii będzie ks. Tomek. 

Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy dużo słońca, dobrych spotkań 
z pięknem świata, dobrych lektur, rozmów, ciszy i odnowienia skołatanych ner-
wów.  I oby ten czas przybliżył nas do Pana Boga, bez którego nic nie jest dobre, 
ani piękne. 

W tych dniach żegna się z naszą Parafią siostra Łucja, która przez kilka lat  
była przełożoną Wspólnoty Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. Warzywnej 
oraz wychowawczynią w przedszkolu. Dziękujemy Siostrze za wszelkie dobro, 
za miłą współpracę z duszpasterzami i parafianami. Życzymy błogosławieństwa 
Bożego na nowej placówce!

W gazetce powracamy jeszcze 
raz do procesji Bożego Ciała. 
Dziękujemy za zdjęcia, które wy-
konał p. Andrzej Jurek. Jest też 
kilka informacji o pracach na da-
chu i wieży kościoła. Następna 
gazetka będzie miesięcznikiem 
lipcowym (ostatnio się pośpie-
szyłem z tą wiadomością, prze-
praszam). 

Wasz proboszcz 
Ks. Tomasz Jaklewicz 
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W drodze do celu

1.Jezus podejmuje decyzję o pielgrzymce do Jerozolimy. Idzie do świętego mia-
sta, aby tam oddać swoje życie za zbawienie świata. Zaraz na początku tej 

drogi napotyka na trudności. Są nimi niegościnność Samarytan oraz twarde serca 
najbliższych uczniów. To zaskakujące, że św. Jan, piewca Bożej miłości, którego ko-
jarzymy z łagodnością i wrażliwością, proponuje wraz z bratem ukaranie nieprzyjaciół 
ogniem z nieba. Nie na darmo Jakub i Jan nosili przydomek „synowie gromu”. Mu-
sieli mieć gwałtowny temperament. Jezus udzielił obu braciom mocnej reprymendy. 
Jakie stąd płyną wnioski dla nas? Po pierwsze, zmierzając do celu musimy liczyć się 
z trudnościami. Na drodze naszego powołania mogą pojawić się ludzie, którzy będą 
rzucać nam kłody pod nogi. Nie wolno wtedy wpadać w gniew. Trzeba odrzucić logikę 
zemsty, odwetu. Po drugie, skoro nawet tak temperamentny Jan stał się, dzięki łasce 
Bożej, łagodnym świętym Janem, to znaczy, że i ja mogę zapanować nad gniewem 
czy agresją. Boża miłość działa w każdym człowieku niezależnie od temperamentu. 
Po trzecie, czasem potrzebujemy twardego upomnienia, mocnego słowa, które nami 
wstrząśnie. Jezus o tym wie i nie zawaha się nami potrząsnąć, kiedy trzeba.

2. W dalszej części dzisiejszego fragmentu Jezus udziela trzech pouczeń skie-
rowanych do kandydatów na uczniów. Zauważmy, że wszystkie one są wypo-

wiedziane podczas drogi Jezusa do Jerozolimy. Pan zwraca uwagę, że kto chce iść 
za Nim, ten musi być gotowy na radykalny styl życia. Trzeba zgodzić się na jakiś 
rodzaj bezdomności, niepewności, ryzyka. Trzeba zostawić wiele z dotychczasowych 
przywiązań, zrezygnować ze spraw, które przesłaniają mi cel życia. Przyszłość złożyć 
całkowicie w ręce Boga. 

3. Jak przetłumaczyć te Jezusowe wskazówki na konkret naszego życia? Ten 
ewangeliczny radykalizm będzie miał inny wymiar w przypadku powołania do 

małżeństwa, inny w będzie w kapłaństwie, życiu zakonnym czy w życiu osób samot-
nych. „Droga do Jerozolimy”, czyli droga niesienia krzyża, przybiera różne formy. 
Kluczowe jest to, aby zobaczyć, co mi przeszkadza na drodze mojego powołania. Co 
powoduje, że stoję w miejscu, że w moim duchowym życiu nie ma wzrostu, że gubię 
poczucie sensu? Czy mam odwagę zerwać z tym, co mnie duchowo obezwładnia? 
Dziś niestety za odwagę uchodzi często otwarta zdrada niż wierność powołaniu. Gra-
tulacje od świata odbiera się za „odważny” rozwód lub za odejście z kapłaństwa. 

4. „Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. To zdanie Jezu-
sa jest nie tylko wskazówką dla uczniów. Jest w tym zdaniu nuta skargi, bólu, 

samotności. Słowo zamieszkało między nami, ale swoi Go nie przyjęli. Nie dziwmy 
się więc, że chrześcijanin idący za wcielonym Słowem, doświadcza wyobcowania ze 
świata. Czuje się często niezrozumiany przez innych, nieprzystosowany do środowi-
ska, czasem napiętnowany, samotny. Jezus zapłacił tę cenę, by móc powiedzieć na 
krzyżu „wykonało się”. A ja? Czy chcę iść za Nim godząc się na krzyż?

Ks. Tomasz Jaklewicz
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PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE 
NA WYSOKOŚCI

Niektórzy z nas zauważyli w ubiegłym tygodniu 
człowieka zawieszonego na linach na na-

szej wieży. Trwają niezbędne prace remontowo-
-konserwatorskie. Poszycie dachu zostało umyte  
z glonów i porostów, które sprzyjają korozji bla-
chy. Ponadto w trakcie prac niezbędne okazało 
się także odnowienie żaluzji na wieży. Pan mgr 
inż. Tomasz Jagos, mistrz budowlany w zakresie 
hydro i termoizolacji budynków dokonał eksperty-
zy. Stwierdzono, że „każda z płyt kompozytowych 
mineralno-polimerowych stanowi pojedyncze pió-
ro żaluzji. Wymiary jednej płyty to 2 cm grubo-
ści, 20 cm szerokości i ponad 200 cm długości. 
Można więc zakładać, że jedna płyta waży mini-
mum 15 kg. Każda mocowana jest tylko w dwóch 
miejscach podparcia, elementami stalowymi. 
Dokładne oględziny płyt z bliska wskazują na po-
stępującą erozję powodującą długie pęknięcie, 
których nie można już uznać za powierzchniowe. 
Porastające kompozyt glony wprowadzają do ich 
struktury wodę, a w zimie rozprężają spękania w procesie zamrażania. Brak reak-
cji na obecny stan rzeczy pozwoliłby na przełamywanie płyt z równoczesnym koro-

dowaniem zalewanych notorycznie stalowych 
punktów podparcia i w efekcie możliwość 
odpadania od budynku. Za kilka lat naprawa 
konieczna  byłaby już w trybie alarmowym ze 
względu na poważne zagrożenie bezpieczeń-
stwa. Obecnie jeszcze spękania można pokryć 
farbą, by powstrzymać ich pogłębianie”. I to 
nas właśnie czeka, czyli pomalowanie żaluzji 
farbą zabezpieczającą na dzwonnicy kościoła. 
Prace wysokościowe wykonuje pan Tomasz 
Jagos. 

Kolekta w pierwszą niedzielę lipca będzie 
przeznaczona na pokrycie kosztów tych prac. 
Bóg zapłać za zrozumienie i każdą pomoc!

ks. Tomasz Jaklewicz Uszkodzenia na żaluzjach (fot. Tomasz Jagos)

Mycie żaluzji na dzwonnicy 
(fot. ks. Tomasz Jaklewicz)
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Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami 
Nasypową, Orkana i Przyklinga

Zgodnie z wielowiekową tradycją ulicami naszej parafii przeszła procesja 
Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyruszyliśmy w drogę. Cztery ołtarze, 

przy każdym z nich jeden z czterech księży (proboszcz, wikary, ks. Marek i ks. 
Stefan) odczytał Ewangelię, poprowadził modlitwę i pobłogosławił. Były dzieci 
pierwszokomunijne, ministranci i licznie zgromadzeni parafianie. Pogoda była 
piękna. Adorowaliśmy Jezusa i prosiliśmy, by nam błogosławił.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Og³oszenia duszpasterskie
13 .  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(26 czerwca 2022 r.)

1. W środę obchodzimy Uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
piątek i sobota miesiąca. W piątek 
po Mszy o 8.00 odprawimy nabo-
żeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W sobotę od 17.00 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu oraz spowiedź. 

3. W sobotę odwiedzimy naszych 
chorych z posługą sakramentalną. 
Prosimy ich zgłaszać w zakrystii, 
kancelarii lub telefonicznie na pro-
bostwie. 

4. Trwają prace remontowo-konser-
wacyjne na dachu i wieży kościoła. 

S łowo Boże uczy nas dzi-
siaj, że pójście za Jezusem 
wymaga odwagi. Trzeba 

umieć zostawić to, co nas odcią-
ga od Boga. Chrześcijanin jest 
człowiekiem drogi. Mamy wciąż 
na nowo wybierać Jezusa, aby 
dać Mu się prowadzić do celu. 
Eucharystia, którą przeżywamy, 
jest pokarmem pielgrzymów. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na Stolicę Apostolską. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę. 

Dach został umyty z glonów, które 
przyspieszają erozję. Mycia i poma-
lowania wymagają także kompozy-
towe żaluzje zabezpieczające wieżę  
w otworach dźwiękowych dzwonni-
cy. Prace powinny zostać zakończo-
ne w tym tygodniu. Za tydzień w nie-
dzielę będzie kolekta przeznaczona 
na sfinansowanie tego niezbędnego 
remontu. 

5. Od jutra do końca sierpnia kan-
celaria parafialna będzie czynna  
w następujących godzinach: w po-
niedziałek od 17.00 do 18.00,  
w środę od 18.45 do 20.00 oraz  
w piątek od 8.45 do 10.00. 

6. Podczas wakacji nie będzie żadnych 
zmian w porządku Mszy świętych. 

7. Następna gazetka będzie wydana 
na cały lipiec. 

8. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym rze-
czytamy m. in. o Domach Pomocy 
Społecznej prowadzonych przez za-
kony. 

9. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Połomińskiej.

10. Wszystkim udającym się wypoczy-
nek życzymy dobrej pogody i nabra-
nia sił. A wszystkim niech Pan Bóg 
pobłogosławi. 



7

Porz¹dek nabo¿eñstw
26 czerwca do 3 lipca 2022 r.

13. NIEDZIELA ZWYKŁA  26.06 
7.30   W intencji Jana Bieniek z okazji 

urodzin i imienin, z podzięko-
waniem za dar życia oraz proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

9.00 Za ++ rodziców: Eleonorę  
i Piotra, Agnieszkę i Aleksan-
dra oraz za ++ pokrewieństwo 
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za ++ dziadków Francisz-
kę i Jana Kuczerów (55. rocz-
nica śmierci) oraz za ++ z ro-
dziny – o radość życia 
wiecznego

 2 int. W intencji Janiny Radziej 
z okazji rocznicy urodzin,  
z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej

12.00 W intencji małżonków Ingi  
i Stanisława Wojtas z okazji 
55. rocznicy ślubu – dziękując 
Opatrzności za wszelkie otrzy-
mane łaski oraz prosząc o dal-

szą opiekę i błogosławieństwo 
Boże

18.00 Za + ks. Marka Targiela (22. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  27.06 
8.00  Za + Marię Heller – o radość 

życia wiecznego (od rodziny  
z Tarnobrzega)

18.00 Za ++ Genowefę, Władysława, 
Helenę, Marię, Andrzeja, Mi-
chała i Kazimierza Kowalskich, 
za Marię i Józefa Szczepanow-
skich oraz za ++ z rodziny –  
o dar życia wiecznego

WTOREK  28.06 
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA, 
biskupa i męczennika
8.00  Za + Marię i Józefa Juraszków 

– o radość życia wiecznego
18.00 Za + Andrzeja Sitko - o radość 

życia wiecznego (od rodziny 
Moskal)

W tygodniu od 26 czerwca do 2 lipca będziemy się 

modlić o wzrost wiary, nadziei i miłości dla miesz-

kańców ulicy POŁOMIŃSKIEJ .

W sposób szczególny pamiętajmy o chorych, nie-

pełnosprawnych i wiekiem osłabionych oraz o zmar-

łych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 

obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  29.06 – UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
8.00 Za + Kazimierza Walickiego 

oraz za ++ z rodziny – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za ++ Piotra i Monikę Nowak 
– o dar życia wiecznego

CZWARTEK  30.06 
7.30 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
Janiny Bies z rodziną)

18.00 Za + Andrzeja Sitko – o radość 
życia wiecznego (od rodziny 
Trzewik)

PIĄTEK  01.07 
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego oraz ich ro-
dzin

18.00 Za + Jerzego Kazaka, za ++ 
rodziców z obu stron, za ++ 
Andrzeja Kusia i siostrę Teresę 
– o radość życia wiecznego

SOBOTA  02.07 
8.00 W intencji członków Żywego 

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

18.00 Za + Bogdana Laskowskiego 
– o radość życia wiecznego

14. NIEDZIELA ZWYKŁA  03.07
7.30   Za + Zygmunta Plutę, za ++ 

rodziców z obu stron, za ++ 
siostry Agnieszkę, Helenę  
i Ilonę Lelonek oraz za + Domi-
nika Plutę – o dar nieba

9.00 Za ++ rodziców Jana i Francisz-
kę Sadłów oraz za ++ rodzeń-
stwo Janinę, Krystynę, Mirosła-
wę, Kazimierza i Henryka –  
o radość życia wiecznego

10.30 W intencji Jasia Wieczorka  
z okazji 2. rocznicy urodzin –  
z prośbą o niezbędne łaski

12.00  W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty: Mateusza Zy-
mek i Mii Leyli Szałowskiej, ich 
rodziców i chrzestnych oraz za 
roczne dzieci: Maję Kowalską, 
Hannę Wawrzyniak i Jagodę 
Jodłowską

18.00 Za ++ Helenę Szrajber (41. 
rocznica śmierci), męża Maria-
na i syna Włodzimierza oraz za 
+ Dominikę Czarnocką we 
wspomnienie imienin – o ra-
dość 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 do końca sierpnia czynna: 
• w poniedziałek od 17.00 do 18.00,
• w środę od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 do 10.00.

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.


