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22 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

I czyt.: Syr 3, 17-18. 20. 28-29 Psalm: 68, 4-7b.10-11

II czyt.: Hbr 12, 18 - 19. 22 – 24 Ewangelia: Łk 14, 1. 7-14

Kochani Parafianie!

W akacje, wakacje i już po wakacjach. Przed nami kolejny rok szkolny, 
który odmierza także rytm życia parafialnego. To już piąty rok mojej 

posługi wśród Was i także piąty rok Księdza Tomka. Pozostaje z nami ks. 
Marek jako rezydent. Ks. Marek zadeklarował, że chce zaopiekować się  
w tym roku Żywym Różańcem. Naszym stałym pomocnikiem jest ks. Stefan 
Czermiński, który w tym tygodniu obchodzi swoje 70-te urodziny. Polecam 
go Waszej modlitewnej pamięci. Życzenia są wewnątrz numeru! 

Zapraszam serdecznie 1 września na godz. 8.00 na Mszę na rozpoczęcie 
roku szkolnego. Jedenastka będzie modliła się w naszym kościele, a SP 
65 w kościele Jutrzenki Wolności na ul. Gawronów. Nie jest łatwo dziś być 
nauczycielem, rodzicem, katechetą, wychowawcą. Z wielu powodów. Tym 
bardziej warto szukać oparcia w Tym, który jest Dobrym Pasterzem. Kościół 
jako całość jest szkołą opartą na autorytecie Jezusa Chrystusa. On jest 
drogą, prawdą i życiem. Być Jego uczniem oznacza uznać Jego autorytet 
i dać się poprowadzić. Każda szkoła musi się opierać na autorytecie i na 
poszanowaniu trwałych zasad, musi włączać uczniów w świat wartości, 

wszczepić pragnienie poznania prawdy. Niełatwa 
to rzecz, gdy dzieciom wmawia się od małego, 
że mają słuchać przede wszystkim siebie. To 
jeden z najgłupszych sloganów, które niszczą 
edukację. Nie dajmy się zwariować. Dobra 
szkoła to bezcenny dar dla dzieci, dla rodzin, 
dla ojczyzny, dla Kościoła! 

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz Proboszcz 

Dobra szkoła to skarb

Jezus najlepszym Nauczycielem
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Słoma z butów

1. „Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w sza-
bat spożyć posiłek, oni Go śledzili”. Jezus miał na pieńku z faryzeuszami, ale 

jednak nie stronił od nich. Przyjmuje zaproszenie jakiegoś lidera faryzeuszy na posiłek  
w dzień szabatu. Goście bacznie obserwują Jezusa, ale to On widzi więcej. Patrzy 
w serca. Dostrzega ich problemy i wykorzystuje okazję, aby zwrócić im uwagę na 
kwestie: skromności i hojności. To pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii budzi sko-
jarzenie z niedzielną Eucharystią. Spożywamy razem z Jezusem posiłek. Msza jest 
ucztą, a my wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy faryzeuszami. Być może też w pew-
nym napięciu słuchamy słów padających z ambony. Czym nas znowu zdenerwują? 
Jezus dostrzega, co jest naszym problemem. Jeśli chce na coś zwrócić uwagę, to 
przecież nie po to, by nam dokuczyć, ale po to, byśmy byli lepsi. Może posłużyć się 
nawet niedoskonałym duchownym. Niedziela to dzień spotkań – z Bogiem i z ludźmi. 
W kościele, w domu, na spacerze, przy grillu. Dobrze jeśli owocem tych spotkań jest 
refleksja nad życiem albo wyrzut sumienia, albo inspiracja do nawrócenia. 

2. Pierwsza Jezusowa lekcja dotyczy skromności. Nie chodzi tu o dobre maniery  
w towarzystwie. W różnych zwyczajnych życiowych sytuacjach ujawniają się 

nasze głębsze pragnienia. Bywa, że słoma wychodzi z butów. Pycha, próżność, 
kompleksy lub mania wielkości wyłażą z człowieka w ten czy inny sposób. „Kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Ktoś mógłby od-
czytać tę myśl jako praktyczny sposób na awans w towarzystwie. Czasem ktoś trąbi 
wokoło, że jest nikim, że jest taki zwyczajny i na niczym mu specjalnie nie zależy, ale 
robi to tylko po to, by ktoś zaprzeczył i potwierdził jego wartość. To błędny trop. Rada 
Jezusa ma wydźwięk eschatologiczny. W królestwie Bożym docenieni zostaną ludzie 
skromni, cisi, ubodzy. Pokora jest królewską drogą synów i córek Boga. Ktoś kto zna 
swoją wartość w oczach Bożych nie musi ani sobie, ani innym niczego udowadniać. 
Dobro jest pokorne, lubi skromność. O wartości człowieka nie decyduje miejsce  
w jakiejś społecznej hierarchii. W świecie nie brak walki o stołki, popularność, suk-
ces, uznanie. Nieraz to mordercza walka. Jezus radzi: zachowaj dystans, nie włączaj 
się do tego wyścigu, nie zabiegaj o uznanie pyszałków, dobro obroni się samo. Jeśli 
nie teraz, to w wieczności. 

3. Druga rada Jezusa to zaproszenie do hojności i otwartości na innych. Często 
planujemy jakieś spotkania, starannie dobieramy towarzystwo. A potem oka-

zuje się, że impreza była śmiertelnie nudna. Nie da się zaplanować szczęścia. Ono 
przychodzi zawsze jako dar, niespodzianka. Często zaskakują nas pozytywnie ludzie, 
których skreśliliśmy z naszej listy. Jezus przestrzega przed traktowaniem ludzi w spo-
sób przedmiotowy czy interesowny. Co ja z ciebie będę miał? Tak myśli egoista, a nie 
uczeń Jezusa. Warto dziś pomyśleć o kimś konkretnym: ubogim, chorym, samotnym 
z mojego otoczenia. I postanowić: zadzwonię, odwiedzę, zapytam, jak pomóc, zapro-
szę. Bez liczenia na oklaski czy wdzięczność.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – W imieniu 
naszej parafialnej wspólnoty pra-
gnę Siostrę serdecznie przywitać  
i poprosić o krótkie przedstawie-
nie się. 

SIOSTRA PRZEŁOŻONA EWA ATŁAS 
SSND: – Witam serdecznie wszyst-
kich Parafian, dziękuję za ciepłe 
przywitanie. Pan Bóg ma poczucie 
humoru i lubi nas w życiu bardzo 
zaskakiwać. Tak też było z moim 
powrotem do Katowic, wróciłam 
tu po ośmiu latach. W tym czasie 
służyłam w Zarządzie Polskiej Pro-
wincji Zgromadzenia Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame jako Wikaria 
Prowincjalna.

Skąd Siostra przybyła do nas?
Po zakończeniu kadencji otrzyma-

łam posłanie do Bursy dla Dziew-
cząt, którą prowadzimy w Bielsku 
Białej. Wydawało się, że to jest 
moje miejsce, ale Pan Bóg czuwa-
jąc nade mną chciał mi pokazać, 
że na ziemi nie mamy trwałego 
miejsca; naszą Ojczyzną bowiem 
jest niebo, tam wszyscy podążamy. 
Po kilku miesiącach otrzymałam 
przeniesienie do Katowic, by tutaj 
służyć w przedszkolu i służyć na-
szej wspólnocie Sióstr jako przeło-
żona. Przyjęłam to w duchu wiary 
i zaufania, że Bóg będzie ze mną, 
że będzie wspierał mnie i tych, do 
których jestem posłana.

Kiedy Siostra odkryła swoje powo-
łanie i dlaczego akurat do Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame?

Powołanie to tajemnica i im dłużej 
żyję powołaniem, to tak to też ro-
zumiem, tego doświadczam. Myśl  
o byciu siostrą zakonną towarzy-
szyła mi od wczesnych lat, mimo, 
że nie wiedziałam kim jest siostra 
zakonna - chciałam nią być, by móc 
służyć Panu Bogu i ludziom,  zawsze 
też chciałam pracować z dzieć-
mi. Mojemu powołaniu towarzyszy 

Siostro Ewo – witamy ponowie na brynowskiej ziemi!
(powitalna rozmowa z Siostrą Ewą Atłas - nową Matką Przełożoną naszych Sióstr SSND)

Nowa Przełożona naszych brynowskich Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame – Siostra Ewa Atłas 

(fot. arch. Siostry Ewy)
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Matka Boża, pochodzę z parafii  
w diecezji tarnowskiej, gdzie jest 
bardzo czczona w obrazie Matki 
Bożej Szczyrzyckiej jako Królowa 
Pokoju i Dobroci. Kiedy podej-
mowałam rozeznanie, do jakiego 
zgromadzenia Bóg mnie powołuje,  
w parafii pojawiła się Siostra Szkol-
na de Notre Dame – to była odpo-
wiedź Boga na moje pytanie, dla-
tego wybrałam to Zgromadzenie. 
Dziś dziękuję Bogu za 34 lata życia 
ślubami, które złożyłam w naszym 
Domu Prowincjalnym.

W jakich placówkach do tej pory 
Siostra posługiwała?

Poprzez lata mojego życia zakon-
nego, Pan Bóg prowadzi mnie przez 
różne miejsca, prace. Zaraz po ślu-
bach przez kilka lat posługiwałam 
w Domu Prowincjalnym na furcie, 
służyłam jako katechetka w szkole 
i w przedszkolach opolskich, rów-
nocześnie studiując. Po złożeniu 
wieczystej profesji otrzymałam wraz  
z dwoma jeszcze siostrami posła-
nie do nowo powstającej placów-
ki w Kupnie. Tam organizowałam 
wraz z osobami świeckimi przed-
szkole parafialne. Następnie po 
kilku latach otrzymałam przeniesie-
nie do wspólnoty w Krzydlinie Ma-
łej, gdzie służyłam jako przełożona 
w wspólnocie siostrzanej i byłam 
też wychowawczynią w naszej pla-
cówce. Po czterech latach posłano 
mnie do Gliwic, bym służyła jako 
przełożona we wspólnocie siostrza-
nej oraz dziewczętom w naszym 
akademiku/bursie. I znów Pan Bóg 
mnie zawołał, tym razem do Ka-
towic, gdzie otrzymałam zadanie 
dyrektorki przedszkola. Z Katowic 
też zostałam wybrana do służby 
w Zarządzie Polskiej Prowincji na-
szego Zgromadzenia. Cały ten czas 
doświadczałam Bożego prowadze-
nia, opieki Matki Bożej i zwyczajnej 
ludzkiej życzliwości.

A zatem Bogu niech będą dzię-
ki, że ponownie możemy cieszyć 
się Siostry obecnością w naszej 
parafii.Siostra Ewa Atłas SSND (fot. arch.  Siostry Ewy)
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Księdzu Stefanowi urodzinowo  

K siądz Stefan Czermiński kończy 
31 sierpnia br. 70 lat. To okazja 

do życzeń i do podziękowań. Księże 
Stefanie, w imieniu naszej Parafii 
dziękuję za to, że jesteś z nami. Dzię-
kujemy za Twoją wielką radość, która 
jest zaraźliwa. Dziękujemy za pomoc 
duszpasterską, za Msze i kazania, za 
spowiedź. A nade wszystko za ten po-
wiew Ducha Świętego, który wnosisz 
w naszą wspólnotę. Nie wiem, czy tak 
można powiedzieć, ale patrząc na Cie-
bie, aż się chce być emerytem. Masz 
w sobie tyle pogody ducha, tyle cieka-
wych przemyśleń, tyle świeżego spoj-
rzenia na świat. Dzięki za to wszystko. 
Swoje „okrągłe” urodziny spędzasz  
w Ziemi Świętej. Tam zapewne bę-
dziesz dziękował Bogu za swoje życie i powołanie! My dołączamy 
się do tego dziękczynienia. Życzymy, aby Pan Bóg podtrzymywał  
w Tobie swój ogień, przy którym i my, na Brynowie, możemy się 
ogrzać. Dużo zdrowia i sił na dalszą drogę! 

Ks. Tomasz Jaklewicz
 wraz z duszpasterzami i parafianami z Brynowa 

Ks. Stefan Czermiński w zakrystii naszego kościoła  
- 2 stycznia 2022 r. (fot. Krystyna Kajdan)

Dziś jestem tutaj z Wami, Drodzy 
Parafianie i do Was zwracam się  
z prośbą o modlitwę za mnie, za 
naszą wspólnotę siostrzaną na Bry-
nowie i dzieło, które prowadzimy – 
nasze przedszkole. Ze swej strony 
odwdzięczam się modlitwą za Was 
wszystkich. Niech w całym naszym 
życiu będzie uwielbiony Bóg i Jego 
Matka.

Gratulując Siostrze wyboru na 
Matkę Przełożoną naszej bry-
nowskiej Wspólnoty życzę dużo 
sil, zdrowia i pokoju serca. Niech 
Pan błogosławi i strzeże każdego 
dnia! A Duch Święty napełni mocą 
i obdarzy Siostrę swoimi obfitymi 
darami.

Bóg zapłać!
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Og³oszenia duszpasterskie
22 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(28 sierpnia 2022 r.)

1. W czwartek, 1 września, rozpoczyna 
się nowy rok szkolny oraz kate-
chetyczny. Tego dnia odprawimy 
Msze św. za uczniów, rodziców  
i nauczycieli naszych dwóch szkół. 
Szkoła nr 65 będzie miała Mszę św.  
w kościele Jutrzenki Wolności przy 
ul. Gawronów o godz. 8.00. Odprawi 
ją ks. Tomasz, który jest katechetą 
w tej szkole. Uczniów, rodziców i na-
uczycieli ze szkoły nr 11 zaprasza-
my do naszego kościoła również na 
godz. 8.00. Jest to także pierwszy 
czwartek miesiąca. Nabożeństwo  
o powołania odprawimy tym razem 
po Mszy św. wieczornej. 

2. W pierwszy piątek po Mszy o 8.00 
nabożeństwo do Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Od godz. 17.15 
zapraszamy do spowiedzi dorosłych 

Przychodzimy na niedzielną Eu-

charystię, bo widzimy w niej 

zapowiedź uczty w niebie, na któ-

rej zasiądziemy przy stole razem  

z Bogiem. Prośmy dziś Pana o dar 

pokory, byśmy wolni od zazdrości 

umieli dostrzegać Boga w potrze-

bujących. 

Kolekta dzisiejsza jest przezna-

czona na potrzeby naszej parafii. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

i dzieci. O godz. 18.00 odprawimy 
pierwszą Mszę szkolną. Zaprasza-
my wszystkie dzieci w wieku szkol-
nym, a szczególnie pierwszoklasi-
stów, ponieważ poświęcimy wtedy 
ich tornistry i przybory szkolne. 

3. W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 
zapraszamy na różaniec przed wy-
stawionym Najświętszym Sakra-
mentem, zaś o 8.00 Msza św.  
w intencji zmarłych członków Żywe-
go Różańca. Ks. Marek Gancarczyk 
w tym roku duszpasterskim będzie 
duchowym opiekunem Żywego Ró-
żańca. Ks. Marek zaprasza po Mszy 
św. zelatorów lub przedstawicieli 
poszczególnych róż na krótkie spo-
tkanie informacyjne do salki. 

4. W sobotę odwiedzimy z posługą 
sakramentalną chorych. Prosimy 
ich zgłaszać w zakrystii, kancelarii 
lub telefonicznie na probostwie. 
Od 17.00 do 18.00 adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi. 

5. Ministrantów oraz chłopców po 
pierwszej komunii św., którzy chcie-
liby zostać ministrantami zaprasza-
my na zbiórkę w sobotę o godz. 
9.00 w zakrystii. 

6. W tym tygodniu kancelaria będzie 
czynna jeszcze według porządku 
wakacyjnego, czyli w poniedziałek 
od 17.00 do 18.00, w środę od 
18.45 do 20.00 oraz w piątek od 
8.45 do 10.00.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
28 sierpnia do 4 września 2022 r.

22. NIEDZIELA ZWYKŁA  28.08
7.30   W intencji Daniela Skóry  

z okazji 25. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i dary Ducha 
Świętego

9.00 Za ++ rodziców Sewerynę  
i Jana, za siostrę Stanisławę, 
szwagra Józefa, bratowe Wie-
sławę i Barbarę, brata Marka 
oraz za ++ z rodzin Bula  
i Ignasiak – o dar nieba

10.30 Za + Urszulę Skrzyś – o radość 
życia wiecznego

12.00 Za + Annę Bies (6. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego (od syna i córki z rodzina-
mi)

18.00 Za + Irenę Krenzel – o spokój 
duszy i dar życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 29.08 
WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA
8.00  Za ++ Helenę i Pawła Rakocz 

– o radość życia wiecznego
18.00 W intencji rodzin Perek i Chrzan, 

z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

WTOREK  30.08
8.00  Za + Macieja – o radość życia 

wiecznego
18.00 Za + Janinę Szczypkę (rocznica 

śmierci) – o dar życia wieczne-
go

ŚRODA  31.08 
8.00 Za + Emilię Grucę – o radość 

życia wiecznego (od Jadwigi  
i Stanisława Musielak)

W tygodniu od 28 sierpnia do 3 września 2022 

roku modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla 

mieszkańców ulicy SKOWRONKÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, cier-

piących i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 

kiedyś mieszkali przy tej ulicy.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

7. Wznawiamy Małżeńskie Wieczory Mo-
dlitewne animowane przez wspólnotę 
„Obdarowani”. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się w sobotę. Po Mszy 
wieczornej konferencja dla małżon-
ków, po niej modlitwa uwielbienia  
i możliwość spowiedzi. Zapraszamy 

małżonków i wszystkich chętnych. 
8. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ul. Skowronków.
9. Na nowy tydzień, na nowy rok szkol-

ny i duszpasterski życzymy dużo 
światła Ducha Świętego, zwłaszcza 
uczniom, rodzicom i nauczycielom.



18.00 Za + Zygmunta Michalskiego 
(rocznica urodzin) oraz za ++  
z rodziny – o dar nieba

CZWARTEK  01.09
8.00 W intencji dyrekcji, nauczycieli 

oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 11 z okazji rozpoczyna-
jącego się nowego roku szkol-
nego, z prośbą o błogosła- 
wieństwo Boże i dary Ducha 
Świętego

18.00 Przez wstawiennictwo św. Ojca 
Pio o Boże błogosławieństwo 
dla Krystyny i Marii z okazji 
urodzin – o cierpliwość, łagod-
ne serce i łaskę dobrej śmierci

PIĄTEK  02.09 
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

18.00 Za ++ Stefana i Anielę Sołty-
sek – o radość życia wiecznego

SOBOTA  03.09 – 
WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 
papieża i doktora Kościoła
8.00 1 int. W intencji członków Żywe-

go Różańca Świętego – o nie-
zbędne łaski i opiekę Maryi

 2 int. Za + Zdzisława Święty 
(1. rocznica śmierci) oraz za  

+ żonę Leokadię Święty –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ Helenę Odorkiewicz 
(rocznica śmierci), za jej męża 
Jana i synów: Zygmunta, Cy-
priana i Edmunda, za ++ z ro-
dziny Rybińskich, za Bronisła-
wę Sikocińską (we wspo- 
mnienie imienin) oraz za ++  
z rodziny – o radość życia 
wiecznego

23. NIEDZIELA ZWYKŁA  04.09 
7.30   W intencji rodziny Maciejczyk, 

z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o dalszą 
Bożą opiekę i zdrowie

9.00 1 int. Za + Kazimierza (2. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

 2 int. Za + Stefana Harasa (10. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

10.30 Za + Edwarda Bruczyńskiego 
(20. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmują-
cego chrzest święty: Karoliny 
Twardela, jej rodziców i chrzest-
nych oraz za roczne dzieci

18.00 Za + Henryka (10. rocznica 
śmierci) oraz za ++ z rodziny 
– o radość życia wiecznego
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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 2 września 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.


