
 
1 4 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

I czyt.: Iz 66, 10. 12-14c Psalm: 66, 1b-3a.4-7a.16.20
II czyt.: Ga 6, 14-18 Ewangelia: Łk 10, 1-12. 17-20

LIPIEC 2022 CENA 2 ZŁ

Nr 26 (1288) 
rok XXIX

Siostro Łucjo, dziękujemy!
W ubiegły czwartek – jak już ostatnio Ksiądz Proboszcz wspominał – po-

żegnała brynowską placówkę Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy 
ulicy Warzywnej, Siostra Łucja Sztul, która przybyła do nas w 2010 roku. Od 
samego początku pracowała jako wychowawczyni w Przedszkolu „Tęcza” – 
w sumie 12 lat! W 2013 roku powierzono jej dodatkowe obowiązki Matki 
Przełożonej. Zostawiła w Brynowie spory kawałek swojego zakonnego ży-
cia, a w naszych sercach wdzięczność! 

Pragniemy Siostrze Łucji serdecznie podziękować za trud i opiekę wycho-
wawczą nad powierzonymi jej dziećmi, za wszelkie dobro, za życzliwą i miłą 
współpracę z naszymi duszpasterzami i parafianami. 

W pierwszej kolejności życzymy Siostrze dobrego odpoczynku na urlopie,  
a potem dużo sił do podjęcia nowych obowiązków oraz wszelkich po-
trzebnych darów łaski do wiernego kroczenia za Jezusem – drogą mocnej 

wiary, niezachwianej nadziei i miłości do końca! 
Niech dobry Bóg da Siostrze łaskę służenia Mu 
z radością i wsłuchiwania się w Jego wolę, niech 
umacnia w powołaniu. Prosimy Go, by błogosławił 
Siostrze na każdy kolejny dzień posługi dla dobra 
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame  
i całego Kościoła.

Z darem modlitwy

Parafianie 
Wspólnoty Najświętszych Imion Jezusa i Maryi

w Katowicach-Brynowie
Siostra Łucja Sztul - SSND (fot. arch. Siostry)
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1.    Dzisiejsza Ewangelia mówi o posłannictwie uczniów. Nie tylko Dwunastu zostało po-
słanych, ale także siedemdziesięciu dwóch innych uczniów. W tej liczbie niektórzy 

dopatrują się aluzji do liczby narodów, które według Księgi Rodzaju powstały po potopie. 
Sens jest taki, że Ewangelia ma być zaniesiona wszystkim ludom. Żniwo jest wielkie, bo 
jest nim cały świat. Dlatego „idźcie!”. To wezwanie skierowane jest do wszystkich uczniów 
Jezusa. A jednak „robotników wciąż mało”. To zdanie można odnieść do spadającej liczby 
powołań do kapłaństwa. Ale także do osłabienia ducha misyjnego w całym Kościele. Czy 
można jeszcze dziś mówić, że chcemy nawracać innych? 

2. „Oto posyłam was jak owce między wilki”. To ciekawe, że Pan Jezus obrazuje 
misję tak mocnym obrazem. Celem misji jest to, aby wilki się nawróciły, czyli stały 

się owcami, czyli przyłączyły się do trzody Dobrego Pasterza. Ryzyko pogryzienia czy zagry-
zienia przez wilki jest bardzo realne. Misjonarze mają być zwiastunami pokoju. Nie tego 
ludzkiego pokoju, ale tego budowanego na pojednaniu człowieka z Bogiem. Mają nieść 
uzdrowienie i ogłaszać bliskość królestwa Bożego. Po ludzku sądząc są zupełnie bezbron-
ni. Mają tylko Bożą moc, miłość i prawdę. Nic więcej. Ani trzosa, ani torby, ani sandałów. 
Jedyną ich „bronią” jest świadomość posłannictwa, które nie jest ich wymysłem, ale 
misją od Jezusa, czyli wcielonego Boga. Misjonarz musi mieć jasną świadomość, komu  
i czemu służy. Musi być przekonany, że idzie walczyć o życie wieczne. Nikt nie będzie 
ryzykował życia w imię mglistych celów, w imię pogawędki z wilkami. 

3. „Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was…”. Nie wszyscy 
otwierają się na Ewangelię. „Nie jest tak, że Bóg i Kościół mają w świecie samych 

tylko przyjaciół” (ks. Chrostowski). Najbardziej zamknięci na słowa prawdy, bywają ci, 
którzy na sztandarach mają hasła o tolerancji, wolności i otwartości. Misjonarz musi się 
liczyć z możliwością oporu i odrzucenia. Słowa Jezusa brzmią w tym kontekście bardzo 
twardo: „Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. To nie jest 
tak, że z wszystkimi da się rozmawiać w nieskończoność. Są takie sytuacje, kiedy dia-
log musi się zakończyć. Zamiast rozmowy prowadzącej donikąd skuteczniejszym gestem 
będzie strząśnięcie pyłu z nóg. W imię prawdy i miłości. Różne współczesne Sodomy 
zasługują na jasny gest prorockiego protestu. 

4. „Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica”. Jan Paweł II pisał: 
„Wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest 

niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony jest 
w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej jest w nim także obecna potężna 
antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy i z całą determinacją prze-
ciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji”. A więc nie ma ewangelizacji bez zmagania. Jezus 
przestrzega nas jednak przed „prymitywną” radością z pokonania przeciwnika. Radością 
jest samo bycie na służbie Najwyższego.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Misjonarz wśród wilków
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Lista dzieci, 
które zostały ochrzczone 

w naszej świątyni 
w ii kwartale 2022 roku

1. Ignacy Filip Magdziarz

2. Wojciech Bogdan Herman

3. Anna Dominika Szkodny

4. Michał Marek Gierlotka

5. Lena Starczewska

6. Jan Marcin Gregor

7. Sara Karolina Kowolik

8. Hanna Julia Łopata

9. Oliwia Natalia Nocek

10. Michalina Alicja Owczarek

Otoczmy te dzieci naszą 

modlitwą, aby wzrastały  

w mądrości i łasce u Boga  

i ludzi. Niech będą wielką  

radością dla swych rodziców  

i chrzestnych.

lista zmarłych parafian,  
którzy odeszli do pana w okresie 

w ii kwartale 2022 roku

 
1. Pilch-Kowalczyk Alina - 87 lat 

2. Stasik Wojciech - 0 lat

3. Kowalski Henryk - 63 lata

4. Łankiewicz Anna  - 72 lata

5. Kruhliński Adam - 72 lata

6. Vogt Maria - 95 lat

7. Przybylska Ewa - 84 lata

8. Ferenz-Szafarczyk Anna

 - 79 lat

9. Probierz Zygmunt - 94 lata

10. Uznański Jerzy - 93 lata 

11. Kowalska Edeltrauda

 - 81 lat

12. Kubicka Gabriela - 95 lat

13. Brodowska Krystyna - 80 lat

Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie, a Światłość Wieku-

ista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju wiecz-

nym. Amen.
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Wystawa o Wojciechu Kilarze
 – takty, motywy, frazy

17 lipca bieżącego roku przypada dziewięćdziesiąta roczni-
ca urodzin wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara. Arty-

sta, kojarzony z „Krzesanym” czy muzyką do filmu „Pan Tadeusz”  
w reżyserii Andrzeja Wajdy, był autorem ponad pięćdziesięciu utwo-
rów muzyki klasycznej oraz muzyki do stu siedemdziesięciu sześciu 
filmów polskich i zagranicznych. 

Wojciech Kilar był jednak przede wszystkim człowiekiem – skrom-
nym, głęboko wierzącym, oddanym żonie, a także miłośnikiem ko-
tów. Pokochał Śląsk i wybrał Katowice na swoją małą ojczyznę.

Podobnie jak utwór muzyczny złożony jest z taktów, motywów  
i fraz, tak życie kompozytora – jak każdego z nas – tworzyły chwile 
wyjątkowe oraz codzienne, powtarzalne czynności. Wystawa stara 
się przybliżyć twórczość Wojciecha Kilara i zmieniający się przez 
lata styl kompozytorski, a także przypomnieć ludzi, których los po-
stawił na drodze artysty oraz wydarzenia, które wpłynęły na jego 
życie.
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Czas trwania wystawy: od 29 czerwca do 30 października 2022 

Miejsce: Muzeum Historii Katowic, Dział Teatralno-Filmowy, 
 ul. Kopernika 11

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

4–8.07.2022, godz. 10.00 Warsztaty pt. „Muzyka Pana Kilara 
– awangarda” w ramach akcji „Lato w mieście”, prowadzenie: An-
gelika Szepiszczak

W latach 60. XX wieku kompozytorzy zaczęli szukać w muzyce 
czegoś nowego, bowiem dotychczasowe techniki i środki kom-
pozytorskie zdawały się im niewystarczające. Twórcy zaczęli eks-
perymentować, między innymi wymyślając różne sposoby wydo-
bywania nietypowych dźwięków z instrumentów i przy pomocy 
głosu ludzkiego oraz próbując uzyskać nowe brzmienia. W mu-
zyce awangardowej zauważamy odejście od pewnych ograniczeń 
wynikających z zasad tworzenia muzyki klasycznej – metrum, 
systemu dur-moll czy nawet standardowego zapisu muzycznego.
Poznając ten nurt muzyki Wojciecha Kilara, uczestnicy warszta-
tów będą mogli zrozumieć niezwykłość awangardy, „doświad-
czyć” jej oraz stworzyć i wykonać własny utwór.

Czas trwania: 1 godz., limit: 15 osób
Wstęp bezpłatny

07.07. godz. 17.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie –  
Angelika Szepiszczak.
Wstęp bezpłatny

14.07. godz. 17.00 Projekcja filmu „Wojciech Kilar. Credo”, 
reż. V. Rotter-Kozera i Z. Sowiński.
Wstęp bezpłatny

18.08. godz. 17.00 Prelekcja „Na szlaku z Wojciechem Kilarem”
O poliptyku tatrzańskim opowiada Angelika Szepiszczak.
Wstęp bezpłatny
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Wrzesień – Październik: warsztaty pt. „Muzyka Pana Kilara – 
awangarda” w ramach czasowej oferty edukacyjnej, prowadzenie: 
Angelika Szepiszczak.
Czas trwania: 1 godz., limit: 15 osób. 
Zapisy: 32 745 17 28 lub 514 499 614
Wstęp: 8 zł
 
16.09 godz. 17.00 „Wojciech Kilar – Krzysztof Zanussi”
O życiu, o filmach, o przyjaźni z Krzysztofem Zanussim rozmawia 
Barbara Gruszka-Zych.
Wstęp: 2 zł

22.09 godz. 13.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie –  
Angelika Szepiszczak.
Wstęp bezpłatny

20.10. godz. 17.00 Prelekcja pt. „Z Drakulą mu do twarzy”
O muzyce Wojciecha Kilara do filmu w reż. Francisa Forda Coppoli 
opowie filmoznawca dr Marek Kosma Cieśliński.
Wstęp bezpłatny

28.10. godz. 17.00 Finisaż wystawy i oprowadzanie kurator-
skie – Angelika Szepiszczak.
Wstęp bezpłatny

(Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej 
Muzeum Historii Katowic)

P.S.
17 lipca br. tj. w dniu 90. rocznicy urodzin 
śp. Wojciecha Kilara – naszego parafiani-
na – o godz. 7.30 w naszym brynowskim 
kościele będzie sprawowana msza święta 
w jego intencji. Pamiętajmy o nim w na-
szych modlitwach!

Wojciech Kilar (fot. Zdzisław Sowiński)
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Nasi parafianie  
w Panteonie Górnośląskim

Przeglądając listę 166 osób upamiętnio-

nych do tej pory w Panteonie Górnoślą-

skim z radością odkryłam, że znajdują się 

tam także osoby, co do których mam pew-

ność, że byli naszymi parafianami. Należą 

do nich: 

August Chełkowski (1927-1999)

Tadeusz Kijonka (1936 - 2017)

Wojciech Kilar (1932 – 2013)

Karol Musioł (1929 – 1982)

Maria (1923 – 2016)  
i Kazimierz (1920 – 2000) Pawłowiczowie

Przypomnę, że Panteon Górnośląski został uroczyście otwarty  

w niedzielę 19 czerwca br. Jest to instytucja kultury, która w pod-

ziemiach naszej katowickiej katedry Chrystusa Króla na wystawie 

stałej prezentuje - w formie ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem 

multimediów -  zasłużonych dla Śląska duchownych, twórców, arty-

stów, naukowców, polityków, sportowców, powstańców, żołnierzy  

i ofiary totalitaryzmu. Lista ciągle jest aktualizowana, w opracowaniu 

jest aktualnie 50 nowych biogramów. Jest to jakby otwarta encyklope-

dia i niezwykłe miejsce pamięci w samym sercu Górnego Śląska. 

Krystyna Kajdan
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Tekst komentarza 
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„A potrzeba (…) tylko jednego” 
(Łk 10, 42)

W drodze do Jerozolimy, gdzie 
ma wypełnić swoją misję, Je-
zus zatrzymuje się w pewnej 

wsi, w domu Marty i Marii. Ewangeli-
sta Łukasz tak opisuje przyjęcie Jezusa 
przez dwie siostry: Marta, po dejmu-
jąc tradycyjną rolę gospodyni, „uwija-
ła się koło rozmaitych posług” zgodnie 
z obowiązującą gościnnością, podczas 
gdy Maria „siadła u nóg Pana i przy-
słuchiwała się Jego mowie” (w. 39).  
Z uważnością Marii kontrastuje zabieganie 
Marty, na której skargę, że w usługiwaniu 
pozostawiono ją samą, Jezus odpowiada: 
„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz  
o wiele, a potrzeba (…) tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona” (w. 41-42). Opis 
ten znajduje się pomiędzy przypowieścią 
o dobrym Samarytaninie, będącą może 
najwymowniejszym obrazem służby dla 
bliźniego, a tym fragmentem, w którym 

Jezus uczy uczniów modlitwy, a który  
z pewnością jest najdoskonalszym obra-
zem budowania relacji z Bogiem-Ojcem.  
W ten sposób wskazuje na równowagę 
między miłością do brata a miłością do 
Boga.

„A potrzeba (…) tylko jednego”.

Bohaterkami tego fragmentu Ewangelii 
są dwie kobiety. Dialog toczący się mię-
dzy Jezusem a Martą wskazuje na ich 
przyjacielskie relacje, pozwalające jej na-
wet poskarżyć się Mistrzowi. Lecz jakiej 
służby pragnie Jezus? Zależy Mu na tym, 
aby Marta nie niepokoiła się, aby wyszła  
z tradycyjnej roli przypisywanej kobietom  
i aby słuchała Jego Słowa tak jak Ma-
ria, która przyjmuje nową postawę – 
uczennicy. Przesłanie tego tekstu często 
upraszcza się do ukazania przeciwień-
stwa między życiem aktywnym a kon-
templacyjnym, jakby to były alternatywne 
postawy religijne. Ale zarówno Marta, jak 
i Maria kochają Jezusa i chcą Mu służyć. 
W Ewangelii nie jest bowiem powiedzia-
ne, że modlitwa i słuchanie Słowa są 
ważniejsze od miłowania, ale że trzeba 
połączyć te dwie miłości tak, by stały się 
nierozłączne. Dwie miłości, miłość do 
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Boga i miłość do bliźniego, które nie są 
sprzeczne, lecz uzupełniają się, ponieważ 
Miłość jest jedna.

„A potrzeba (…) tylko jednego”.

Należy więc dobrze zrozumieć, co jest tą 
jedyną potrzebną rzeczą. Może w tym po-
móc początek zdania: „Marto, Marto…”  
(w. 41). Powtórzenie imienia, które mogło-
by niemal wydawać się wstępem do upo-
mnienia, w rzeczywistości jest sposobem 
„wezwania – powołania”. Wydaje się więc, 
że Jezus wzywa Martę do nowej relacji, 
do stworzenia więzi, która nie jest więzią 
sługi, ale przyjaciela wchodzącego z Nim  
w głęboką relację. Chiara Lubich pisze: 
„Jezus wykorzystał tę okoliczność, aby 
wyjaśnić, co jest najbardziej potrzebne 
w życiu człowieka (…) – 
słuchanie Słowa Jezusa. 
A dla Łukasza, który to 
zapisuje, słuchanie sło-
wa oznacza także życie 
nim. (…) To właśnie na-
leży czynić: przyjąć słowo, 
pozwolić, aby nas prze-
mieniło. Nie tylko. Należy 
pozostać wiernym słowu, 
zachowując je w sercu, 
aby mogło kształtować 
nasze życie, podobnie jak 
ziemia zatrzymuje ziarno 
w swoim łonie, aby mogło 
wykiełkować i przynieść 
owoce. Przynosić więc 
owoce nowego życia, 
skutki [życia] słowem”.

„A potrzeba (…) tylko 
jednego”.

Kto wie, ile okazji mamy także my, 
aby tak jak Marta i Maria przyjąć  
w zaciszu naszego domu Mistrza,  
u stóp którego możemy usiąść zasłu-
chani jak prawdziwi uczniowie. Często 
nasze troski, choroby, obowiązki, a na-
wet radości i powodzenia rozpraszają 
nas w wirze spraw do załatwienia, nie 
pozostawiając czasu na zatrzymanie się  
i rozpoznanie Pana, na słuchanie Go.

To Słowo jest cenną okazją do ćwicze-
nia się, by wybierać lepszą cząstkę, to 
znaczy słuchać Jego Słowa, aby zdobyć tę 
wewnętrzną wolność, która pozwoli nam 
na co dzień postępować zgodnie z Nim. 
Takie postępowanie jest owocem relacji 
miłości, która nadaje sens i służbie,  
i słuchaniu.

Letizia Magri

Chrystus w domu Marty i Marii - reprodukcja obrazu Jana Vermeera
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W pierwszym miesiącu wakacji będziemy się modlić o wzrost wiary, 
nadziei i miłości według następującego harmonogramu:

• od 3 lipca do 9 lipca 2022 roku  
– za mieszkańców ulicy PRZEPIÓREK

• od 10 lipca do 16 lipca 2022 roku   
– za mieszkańców ulicy PRZYKLINGA

• od 17 lipca do 23 lipca 2022 roku 
– za mieszkańców ulicy ROLNEJ

• od 24 lipca do 30 lipca 2022 roku  
– za mieszkańców ulicy RZEPAKOWEJ

W sposób szczególny pamiętajmy o chorych, niepełnosprawnych i wiekiem 
osłabionych, oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tych ulicach. 
Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem obfitych łask i darów Bożej 
Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

Być jednocześnie Martą i Marią – oto wyzwanie!

Jedna z lipcowych Ewangelii przypomina nam o wizycie Jezusa w domu Marty i Marii  
w Betanii. Obie bardzo kochały swego Mistrza, co do tego nigdy nie miałam wątpliwości. 

Marta pracowicie krzątała się w kuchni, gdyż chciała jak najlepiej przyjąć i nakarmić tak nieco-
dziennego Gościa. Natomiast Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała z wielką uwagą Jego słów 
o Królestwie Bożym. Domyślam się, że Jezusa można było słuchać bez końca… 
Ewangelia ta zawsze wzbudzała w moim sercu pytanie i refleksję: - A kim ja jestem? Martą 
czy Marią? Godząc obowiązki rodzinne z odpowiedzialną pracą zawodową czułam się bardziej 
zabieganą i zapracowaną Martą, a sumienie podpowiadało mi, że zbyt mało czasu poświę-
cam na modlitwę, na słuchanie Bożego Słowa. Wszystko zmieniło się 30 lat temu, gdy po 
przeprowadzce zamieszkałam na terenie naszej parafii. Nigdy nie zapomnę pierwszej niedzieli  
w naszym kościele i kazania ówczesnego proboszcza ks. Eugeniusza Krasonia, który tłuma-
czył, że nawet zwykłe przygotowywanie posiłku i zmywanie naczyń może być modlitwą. Ważne, 
aby wzbudzić przy tych czynnościach intencję: - Dla Ciebie, Jezu! Dla Ciebie, Jezu, obecnym  
w moim mężu, w moich dzieciach, w moich współpracownikach, parafianach, duszpasterzach 
i w wielu innych osobach, które Bóg stawia na mojej drodze życia… To rewolucyjne podejście 
do codziennych obowiązków domowych i zawodowych, a z biegiem czasu i parafialnych, bar-
dzo pomagało mi godzić rolę Marty i Marii, pomagało też wprowadzać tę Ewangelię w życie  
i więcej czasu poświęcać na modlitwę, szczególnie, gdy ktoś mnie o to poprosił. Pamiętam, że 
chyba na moje 50. urodziny otrzymałam - od jednej z naszych parafianek - kartkę z życzenia-
mi, na której była reprodukcja obrazu holenderskiego malarza Jochannesa Vermeera „Jezus  
w domu Marty i Marii”. Przy Marii dała podpis, że to jestem ja, a Martą nazwała siebie. Ucie-
szyłam się, że jestem tak postrzegana, ale był to też dla mnie czytelny sygnał, że muszę jeszcze 
bardziej starać się, aby zachować równowagę między postawą Marty i Marii. To wielkie wy-
zwanie, ale po latach mogę zapewnić, że przynosi niesamowity pokój serca i radość. Daje też 
siłę do dalszej służby na rzecz bliźnich i budowania Królestwa Bożego już tu na ziemi. Pięknie 
o tym mówi lipcowe Słowo Życia, zachęcam do lektury.

Krystyna Kajdan
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Og³oszenia duszpasterskie
1 4  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(lipiec 2022 r.)

„Żniwo jest wielkie, ale robot-
ników mało” – mówi dziś do 

nas Chrystus Pan. Wszyscy ochrzcze-
ni jesteśmy wezwani do współpracy  
z Bogiem w zbawieniu świata. Prośmy 
o nową gorliwość dla świeckich i du-
chownych w głoszeniu Dobrej Nowiny. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest 
na sfinansowanie przeprowadzonego 
niedawno remontu dachu i wieży ko-
ścioła. Bóg zapłać za wszelką pomoc, 
także za ofiary przekazywane na konto.

1. W środę 6 lipca przypada wspo-
mnienie Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych – patronalne święto 
Apostolstwa Chorych. Pamiętajmy  
o naszych chorych w modlitwach. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek miesiąca. Po Mszy św.  
o 8.00 nabożeństwo o powołania. 

3. Siostry Karmelitanki z klasztoru przy 
kościele św. Piotra i Pawła w Ka-
towicach  zapraszają na Nowennę 
przed Uroczystością Matki Bożej  
z Góry Karmel (Szkaplerznej) od 7 
do 15 lipca o godz. 18.00. W tym 
roku nowennę poprowadzi o. Paweł 
Baraniecki, karmelita bosy. W uro-
czystość odpustową 16 lipca Msze 
św. w kaplicy sióstr o 6.30 i 18.00. 

4. Przypominam, że w lipcu i sierpniu 
kancelaria parafialna czynna jest  

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. 

5. Podczas wakacji nie ma żadnych 
zmian w porządku Mszy świętych. 

6. W każdą sobotę zapraszamy na 
adorację Najświętszego Sakramen-
tu od 17.00 do 18.00 z okazją do 
spowiedzi. Spowiedź w inne dni 15 
minut przed Mszą świętą. 

7. Następna gazetka będzie wydana na 
cały sierpień i ukaże się 31 lipca. 

8. Dzisiaj w Gościu Niedzielnym prze-
czytamy m.in. o wątpliwościach  
w wierze.

9. W niedzielę 17 lipca przypada 
90.rocznica urodzin śp. Wojciecha 
Kilara. Msza św. za niego zostanie 
odprawiona  o godz. 7.30.

10. W niedzielę 24 lipca obchodzić bę-
dziemy Drugi Światowy Dzień Dziad-
ków i Osób Starszych. Tej niedzieli 
gościć będziemy ojców oblatów  
z Koszutki, którzy będą głosić kaza-
nie o tematyce misyjnej i rozprowa-
dzać tradycyjne kalendarze misyjne. 

11. W niedzielę 31 lipca po Mszach 
św. odbędzie się błogosławienie 
pojazdów i kierowców. 

12. Najważniejsze obchody liturgiczne  
w tym miesiącu: 

 11 lipca – święto św. Benedykta, 
patrona Europy;

 16 lipca – wspomnienie NMP z Góry 
Karmel;



12

Porz¹dek nabo¿eñstw
3 do 31 lipca 2022 r.

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

rodziców z obu stron, za ++ 
siostry Agnieszkę, Helenę i Ilo-
nę Lelonek oraz za + Dominika 
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, Mii Leyli Szałowskiej  
i Lidii Niedziela, 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 radość 
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  04.07 
8.00  Za + Andrzeja Sitko – o radość 

życia wiecznego (od Marioli  
z synem Arkadiuszem i jego 
rodziną)

18.00 Za + Jana Karczmarczyka –  
o dar życia wiecznego (od są-
siadów)

WTOREK  05.07
8.00  W intencji Małgorzaty i syna 

Henryka Kowalskich, z prośbą 
o błogosławieństwo Boże  
i zdrowie

18.00 Za + Emilię Grucę – o dar życia 
wiecznego (od Anny i Mariana 
Gościej)

ŚRODA  06.07 
WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY 
LEDÓCHOWSKIEJ
8.00  Za + Andrzeja Sitko – o radość 

życia wiecznego (od Marioli  
i Arkadiusza z rodziną)

18.00 Za + Aleksandra Wróbel (20. 
rocznica śmierci) oraz za + 
Jacka Wróbel (10. rocznica 

 22 lipca – święto św. Marii Magda-
leny;

 23 lipca – święto św. Brygidy 
Szwedzkiej, patronki Europy; 

 25 lipca - święto św. Jakuba Apo-
stoła;

 26 lipca – wspomnienie św. Joachi-
ma i Anny, rodziców NMP;

 29 lipca – wspomnienie św. Marty, 
Marii i Łazarza.

13. Udającym się wypoczynek życzy-
my dobrej pogody i nabrania sił.  
A wszystkim zgromadzonym niech 
Pan Bóg pobłogosławi.
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śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

CZWARTEK  07.07
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

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

18.00 Za + Włodzimierza Wysockiego 
(4. rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

PIĄTEK  08.07 – WSPOMNIENIE 
ŚW. JANA Z DUKLI, prezbitera
8.00 Za + męża Andrzeja Sitko –   

o radość życia wiecznego (od 
żony, syna i córki z rodzinami)

18.00  Za + mamę Ernestynę Zielińską 
(rocznica urodzin) – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA 09.07
8.00 W intencji mamy Krystyny  

z okazji 90. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo Boże i zdrowie

18.00 Za ++ rodziców Michała (rocz-
nica śmierci) i Wiktorię Przy-
sieckich, za ++ siostry Irenę  
i Helenę oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

15. NIEDZIELA ZWYKŁA  10.07 
7.30   Za ++ Małgorzatę i Stanisława 

Wieczorek – o dar życia wiecz-
nego (od sąsiadów)

9.00 Za + Stanisława Strzyżewskie-
go (15. rocznica śmierci) –  
o radość życia wiecznego

10.30 Za + Piotra Morawiec (2. rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

12.00 Dziękczynna w intencji Danuty 
Musioł (91. rocznica urodzin), 
z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

18.00 Za ++ z rodziny Namysło i Wró-
bel – o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  11.07 – ŚWIĘTO ŚW. 
BENEDYKTA, opata, patrona Europy
8.00  W intencji Stanisławy Koza,  

z prośbą o zdrowie, siły i Boże 
błogosławieństwo

18.00 Za + Mieczysława Bocheńskie-
go, za ++ rodziców Krystynę  
i Stefana Wolskich oraz za sio-
stry Krystynę i Bernadetę –  
o radość życia wiecznego

WTOREK  12.07  
WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACE-
FO Z KWERFURTU, biskupa i męczennika
8.00  Za + męża Jana z okazji roczni-

cy urodzin oraz za ++ pokre-
wieństwo z obu stron – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Andrzeja Choma (1. rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

ŚRODA  13.07  
WSPOMNIENIE ŚW. PUSTELNIKÓW 
ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA
8.00  Za ++ Stefana Kozę, Hildegar-

dę Kotulską i Ernesta Kotul-
skiego – o radość życia wiecz-
nego
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18.00 Za + Marię Stanuch oraz za ++ 
rodziców Julię i Józefa Wider 
– o dar życia wiecznego

CZWARTEK  14.07 
8.00 Za ++ Gertrudę, męża Alfreda 

oraz syna ks. Józefa – o radość 
życia wiecznego

18.00 Dziękczynna w intencji Dawida 
Kobieli z okazji 30. rocznicy 
urodzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

PIĄTEK 15.07 – WSPOMNIENIE ŚW. BONA-
WENTURY, biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za + Ryszarda Macyszyna (1. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

18.00   Za + męża Kazimierza Sznura-
wę (19. rocznica śmierci) oraz 
za ++ rodziców i braci – o ra-
dość życia wiecznego

SOBOTA 16.07 
WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL
8.00 Za + Władysława Biesa – o dar 

życia wiecznego (od siostry Jo-
anny z mężem i rodziną)

18.00 Za + Magdalenę Rymarz (5. 
rocznica śmierci) - o radość 
życia wiecznego

16. NIEDZIELA ZWYKŁA  17.07 
7.30   Za + Wojciecha Kilara (90. 

rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

9.00 Za + Marcina Banucha (2. rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego (od rodziców, braci 
i siostry)

10.30 Za + Czesława Baran oraz za 
++ rodziców – o radość życia 
wiecznego

12.00  Za ++ rodziców Otylię i Pawła 
Kurpas (22. rocznica śmierci) 
oraz za + teścia Stanisława –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimie-
rza Szczęsnych oraz za ++  
z rodziny – o dar życia wieczne-
go

PONIEDZIAŁEK  18.07 
8.00  Za + Stefana Czajkę (60. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

18.00 W intencji Małgorzaty z okazji 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą o 
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

WTOREK  19.07 
8.00  Za ++ rodziców Helenę i Emi-

liana Bierzyńskich oraz Janinę 
i Michała Macyszyn – o dar 
życia wiecznego

18.00 Za ++ Irenę i Tadeusza Marty-
nowicz – o radość życia wiecz-
nego

ŚRODA  20.07 
8.00  Za + Romana Wilka (2. roczni-

ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Andrzeja Nowrot oraz za 
++ rodziców Krystynę i Ludwika 
– o dar życia wiecznego
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CZWARTEK  21.07 
8.00 Za + Alinę Pilch – Kowalczyk –  

o radość życia wiecznego (od 
rodziny Hlilów z Gorzyc)

18.00 Za ++ rodziców Marię i Pawła, 
za + Antoniego Stanienda, za 
+ Michała Domareckiego, za 
++ Helenę i Aleksandra Ziarek 
oraz za ++ Zofię i Józefa Odzie-
mek – o radość życia wiecznego

PIĄTEK 22.07 
ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
8.00 Za ++ Kazimierza (20. rocznica 

śmierci), siostrę Zdzisławę oraz 
rodziców z obu stron – o dar 
życia wiecznego

18.00  Za + Janusza Macyszyna (40. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

SOBOTA  23.07 
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, 
zakonnicy, patronki Europy
8.00 Za + Władysława Kryczkę –  

o dar życia wiecznego (od żony 
i dzieci)

18.00 Za + Elżbietę Juralewicz (5. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

17. NIEDZIELA  ZWYKŁA 24.07 
7.30   Za ++ Annę i Władysława, cór-

ki z mężami oraz syna – o ra-
dość życia wiecznego

9.00 Za ++ Marię i Franciszka Stran-
ków oraz Małgorzatę Wolny –  
o dar życia wiecznego

10.30 W intencji Zofii i Michała Wie-
czorków z okazji 10. rocznicy 

ślubu, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie 

12.00 Za ++ rodziców Janinę i Czesła-
wa, brata Jana oraz ++ z rodzi-
ny Liwacz i Łysoń – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Pawła (rocznica 
śmierci) i Helenę oraz brata 
Piotra Miemczyk – o dar nieba

PONIEDZIAŁEK  25.07 
ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
8.00  W intencji Krzysztofa i Henryki, 

z prośbą o Bożą opiekę dla 
nich, ich dzieci i wnuków

18.00 Za + Romana Tochowicza (rocz-
nica śmierci) oraz za + Henryka 
Kamińskiego – o radość życia 
wiecznego

WTOREK  26.07 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
JOACHIMA I ANNY, rodziców NMP
8.00  W intencji Magdaleny i jej rodzi-

ny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie

18.00 W intencji Anny Bijak z okazji imie-
nin, z prośbą o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo (od sąsiadki)

ŚRODA  27.07 
8.00  Za ++ Halinę Siedlaczek, Mar-

tę Kozyrę, Krystynę Siedlaczek 
oraz męża – o radość życia 
wiecznego

18.00 Przez wstawiennictwo MB Kró-
lowej Polski i św. Jana Pawła II 



o błogosławieństwo Boże dla 
Anny i Krzysztofa z okazji 42. 
rocznicy ślubu – o wierność 
Chrystusowi oraz o siłę do nie-
sienia wiary, nadziei i miłości 
- w szczęściu i chorobie

CZWARTEK  28.07
8.00 Za ++ rodziców Henryka (6. 

rocznica śmierci) i Helenę Jar-
czak – o dar nieba

18.00 Za + Emilię Grucę – o radość 
życia wiecznego (od Marka, Jac-
ka i Stanisława Wojdyły)

PIĄTEK 29.07 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
MARTY, MARII I ŁAZARZA
8.00 Za ++ Małgorzatę Lubinę, Jana 

Raka i Zofię Walasek – o ra-
dość życia wiecznego

18.00  Za przyczyną św. Piotra Aposto-
ła i MB z Gietrzwałdu o Boże 
błogosławieństwo, dobre, czy-
ste serce i wzrastanie według 
Bożego zamysłu w dniu 7 rocz-
nicy urodzin Piotrusia

SOBOTA  30.07 
8.00 Za + Halinę, Marię i Jana Pa-

trońskich oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ Krystynę Zaręba, rodzi-
ców z obu stron, zięciów An-
drzeja Kaweckiego i Janusza 
Och – o radość życia wiecznego

18. NIEDZIELA ZWYKŁA  31.07 
7.30   Za ++ Małgorzatę i Stanisława 

Wieczorek – o radość życia 
wiecznego (od sąsiadów)

9.00 Za + Jana Karczmarczyka –  
o radość życia wiecznego (od 
żony i córek)

10.30 W intencji Agatki Mężyk z okazji 
urodzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i dary Ducha Świę-
tego

12.00 1 int. Za Kornelię Kożdoń –  
o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji Bartłomieja  
i Magdaleny Benisz z okazji 15. 
rocznicy ślubu oraz w intencji 
Julii z okazji 14. rocznicy uro-
dzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą  
o błogosławieństwo Boże, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

18.00 Za ++ Marię i Dobrosława Kusa 
– 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 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.


