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2 4 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

I czyt.: Wj 32, 7-11. 13-14 Psalm: 51, 3-4.12-13.17-19

II czyt.: 1 Tm 1, 12-17 Ewangelia: Łk 15, 1-32

Kochani Parafianie!

Za tydzień odpust ku czci Najświętszego Imienia Maryi. Dostaliśmy z nieba dwa 
prezenty z tej okazji. Pierwszy – tego dnia poświęcimy nową ikonę, która znajdzie 
swoje miejsce za chrzcielnicą. Namalował ją lub, jak niektórzy mówią, napisał  
p. Michał Płoski. Za tydzień będzie z nim wywiad w naszej gazetce. To niezwykle 
ciekawy i skromny człowiek. Jakiś czas temu miał wystawę w naszym Muzeum 
Archidiecezjalnym i wtedy zachwyciłem się jego pracami. Zdobyłem dwie ikony na 
probostwo, ale chodziła mi po głowie myśl o ikonie Samarytanki dla naszego ko-
ścioła. Z wielu powodów, o których kiedyś Wam opowiem. W każdym razie studnia 
nawiązuje do naszej chrzcielnicy. Jest więc to ikona zamówiona do konkretnego 
miejsca w kościele. Wiele dzieł powstawało dawniej właśnie w ten sposób. Jestem 
wdzięczny panu Michałowi, że podjął się tej pracy, choć wcześniej deklarował,  
że kończy już działalność. 

Drugi prezent to pieśń. Wspólnota „Obdarowani”, a konkretnie p. Renata Ma-
kowska napisała pieśń jako podziękowanie dla naszej parafii. „Obdarowani” są 
wdzięczni, że mogą się u nas spotykać. Słowa tej pieśni łączą w cudowny sposób 

Imiona Jezusa i Maryi. Dziś zacytuję tylko refren,  
a całość wkrótce. „W Imionach tych ukryty świat 
/ w Imionach tych miłości żar / w Imionach tych 
każdy nasz dzień / w Imionach tych wzajemność 
serc”. 

Ufam, że damy radę szybko nauczyć się tej 
pieśni i stanie się ona naszym hymnem parafial-
nym. Obraz i pieśń – dwa dary odpustowe. Bogu 
i ludziom niech będą dzięki! 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz Proboszcz  

Ikona I pIeśń

Najświętsze 
Imię Jezus

Najświętsze 
Imię Maryi
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a co, gdy zagubIło sIę 99 owIec?

1.Trzy przypowieści Jezusa z 15. rozdziału Ewangelii św. Łukasza stanowią mały 
traktat o Bożym Miłosierdziu. W każdej z nich mowa jest o zagubieniu, poszu-

kiwaniu  i radości odnalezienia. Pomyślmy o naszym zagubieniu. Jestem zabłąkaną 
owcą albo małą zgubioną drachmą. Albo synem, który roztrwonił majątek ojca, lub 
starszym synem, który nie potrafi się cieszyć ani bratem, ani ojcem. Różne bywają 
zagubienia, ale ich wspólną cechą jest utrata bliskości z Bogiem, samotność, odłą-
czenie od wspólnoty. Grzech odcina człowieka od źródła zasilania, od życia, zamyka 
w egoizmie. Ludzie nie zawsze są świadomi swojego zagubienia. Powiadają, że nie 
potrzebują Boga do niczego, że obywają się świetnie bez Niego. Niektórzy, jak syn 
marnotrawny, są świadomymi buntownikami. Odchodzą na własne życzenie i brną 
ślepą uliczką aż osiągną dno. Jakie jest moje zagubienie? Co mnie oddziela od 
Boga? 

2. Miłosierdzie Boże oznacza prawdę o tym, że Bóg nie przestaje się interesować 
się losem wszystkich zagubionych, zarówno tych świadomych, jako i nieświa-

domych swojego zagubienia. Bóg nie jest nieczułą Najwyższą Istotą. Jest miłością, 
która wychodzi z siebie, by odszukiwać to, co zginęło. Bóg dostosowuje swoje działa-
nia do okoliczności zagubionego: czasem intensywnie szuka jak ów pasterz. Czasem 
jak owa kobieta zapala światło, wymiata dom i szuka starannie, aż znajdzie. Czasem 
jak ojciec wypatruje, czeka, przytula, gdy odnajdzie, przebacza albo cierpliwie tłuma-
czy, jak w przypadku starszego syna. Na końcu jest zawsze radość z odnalezionej 
zguby. Miłosierdzie Boże to nie tylko trud szukania, to także świętowanie powrotu. 
Bóg cieszy się mną, gdy wracam do Niego. 

3. Sensem tych trzech przypowieści nie jest tylko wskazanie na miłosierdzie Boże. 
Ja także jestem odpowiedzialny za jakąś trzodę, mam kilka drachm, mam dzie-

ci powierzone mojej trosce. Jezus wzywa nas do naśladowania miłosierdzia samego 
Boga. Nie możemy skoncentrować się tylko na owych 99 owcach, czy 9 drachmach 
czy jednym synu, który pozostał. Czy rodzic powie sobie: „no, jedno dziecko wpraw-
dzie straciłem, ale jakieś dzieci mi jeszcze zostały, więc na nich się skoncentruję”. 
Żaden górski czy górniczy ratownik nie powie: „już sporo osób udało się uratować, 
więc kończymy poszukiwania”. Akcja ratunkowa trwa do końca. Do ostatniej ofiary. 
Czy jest we mnie pasja miłosierdzia?

4. Dziś w wielu miejscach świata proporcje się odwróciły. Czyli jest tak, że to 99 
owiec opuściło owczarnię, a została tylko jedna wierna. I co? Czy wolno Ko-

ściołowi, pasterzom skoncentrować się tylko na tej jednej, która pozostała zapomi-
nając o reszcie? Niewątpliwie trudniej jest szukać dziewięćdziesięciu dziewięciu niż 
jednej. Trzeba wyruszyć na poszukiwanie zaczynając od tej jednej. Problemem bywa 
i to, że ta zagubiona większość nie odczuwa braku ani owczarni, ani pasterza, ani 
domu? Gdy normą staje się zagubienie, ta jedna wierna owca czuje się odmieńcem. 
Niebezpieczeństwo polega też na tym, że pasterz czuje pokusę przejścia na stronę 
zagubionych. Nie ma lekko, ale nikt nie obiecywał, że będzie.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Pan Augustyn Staniek, właściciel firmy 
„APAREX”, która ma swą siedzibę na 

terenie naszej parafii przy ulicy Parczew-
skiego ma powody do wielkiej radości. 
14 września 2021 w święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, a jednocześnie w wigi-
lię wspomnienia NMP Bolesnej została 
poświęcona kaplica, którą na własnej 
działce i z własnych oszczędności wybu-
dował w Cisownicy. Poświęcenia doko-
nał ks. Zbigniew Zachorek – proboszcz 
parafii pw. Św. Michała Archanioła  
w Goleszowie. Na uroczystość tę byli 
między innymi zaproszeni członkowie bry-
nowskiej grupy Słowa Życia. Pan Augu-
styn zapewnił nam transport i serdeczną 
gościnę na miejscu. Okazją dodatkową 
do spotkania była także 80. rocznica jego 
urodzin.

Brynowskie początki

W 1997 roku pan Augustyn Staniek – ab-
solwent AGH w Krakowie zakupił na tere-
nie naszej parafii przy ulicy Parczewskie-
go dom, w którym usytuował swoją firmę 
zajmującą się armaturą przemysłową. Po 
Nowym Roku 1998 przyjął w tej firmie po 
raz pierwszy odwiedziny duszpasterskie 
ks. Eugeniusza Krasonia – ówczesnego 
brynowskiego proboszcza. Pan Augustyn 
do tej pory pamięta jego słowa: – W tym 
domu jeszcze nikt nie przyjął kolędy, nie 
było tu żadnego księdza. Założył mu karto-
tekę i z radością pobłogosławił właściciela, 
dom i firmę zarazem. Od tamtej pory pan 
Augustyn zawsze przyjmuje kolędę, a Pan 
Bóg mu błogosławi i daje wzrost wiary.  
W 2006 roku, gdy ks. proboszcz Eugeniusz 
Krasoń żegnał się z naszą parafią, pan Au-
gustyn odbył pieszą pielgrzymkę z Cieszyna 
do Częstochowy. Na Jasnej Górze zawierzył 
siebie i swe życiowe plany Maryi. Mieszkał 
wtedy na terenie parafii mariackiej w Kato-

wicach i wiele zawdzięcza ks. proboszczowi 
Andrzejowi Suchoniowi, który był wówczas 
jego duchowym przewodnikiem. Po po-
wrocie z Częstochowy pan Augustyn kupił 
niewielki skrawek ziemi w urokliwym zakąt-
ku Beskidu Śląskiego u podnóża Malcowej 
Góry w Cisownicy z przeznaczeniem na wy-
budowanie w tym miejscu kaplicy. Było to 
jego wielkie życiowe marzenie. Postanowił 
je spełnić na stulecie objawień fatimskich 
w 2017 roku. O swym pomyśle opowiedział 
w czasie kolejnej wizyty duszpasterskiej  
w 2007 roku ówczesnemu proboszczowi 
naszej parafii ks. Jarosławowi Paszkotowi. 
Ten zaś poradził mu, biorąc pod uwagę, 
że w tym rejonie przeważa ludność wyzna-
nia ewangelickiego, aby nawiązał kontakt 
z ks. prof. Józefem Budniakiem – znawcą 
ekumenizmu. Jednocześnie ks. proboszcz 
Jarosław zaprosił pana Augustyna na co-
miesięczne spotkania grupy Słowa Życia  
w naszej parafii.

wspólnota umacnia wiarę

Pan Augustyn przyjął zaproszenie ks. pro-
boszcza Jarosława i od tamtej pory do 
chwili obecnej jest wiernym uczestnikiem 
naszych comiesięcznych spotkań. Przeko-
nał się, że we wspólnocie łatwiej umacniać 
wiarę i dzielić się swymi doświadczeniami. 

O kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Cisownicy

Kaplica Matki Bożej Bolesnej w Cisownicy (fot. Krystyna Kajdan)
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W 2008 roku 
po raz pierw-
szy pojechał na  
letnie rekolekcje 
Ruchu Focolari, 
które odbywały 
się na Katolickim 
Uniwersytecie 
Lubelskim w Lu- 
blinie. Tam –  
ku jego wielkiej 
radości – spot- 
kał ks. probosz-
cza Eugeniusza  
Krasonia, który 

wówczas był odpowiedzialny za Dom For-
macyjny im. Jana Pawła II dla Księży i Kle-
ryków w Trzciance. Razem powspominali 
pierwszą kolędę przy ulicy Parczewskiego. 
Udział w tych rekolekcjach pozwolił mu bli-
żej poznać Ruch Focolari, który oficjalnie 
nazywamy jest Dziełem Maryi. W marcu 
2009 roku dał się namówić na wyjazd do 
Rzymu na obchody 1. rocznicy śmierci 
Chiary Lubich - założycielki Ruchu Focolari, 
obecnie Służebnicy Bożej. Uroczysta msza 
święta z tej okazji sprawowana była w Ba-
zylice Santa Maria Maggiore, a wieczorem 
w Centrum Formacyjnym Ruchu w Castel-
gandolfo uczestniczyliśmy w części arty-
stycznej tych obchodów. Obecność na tych 
dwóch wydarzeniach pozwoliła panu Augu-
stynowi poznać Dzieło Maryi w wymiarze 
międzynarodowym. W drodze powrotnej 

zwiedzaliśmy jeszcze Trydent – miejsce 
urodzenia Chiary Lubich i początków Ruchu 
w czasie II wojny światowej. Chodząc jej 
śladami, podziwialiśmy, jak wielkie dzieło  
z natchnienia Ducha Świętego zrodziło się 
w tym miejscu w tak niełatwych czasach. 

pokonywanie trudności

Realizacja marzenia o kaplicy nie była dla 
pana Augustyna łatwą sprawą. Nasza grupa 
od samego początku wspierała go modli-
twą i kibicowała temu przedsięwzięciu na 
każdym etapie. Najpierw musiał zacząć od 
uporządkowania i podmurowania terenu.  
W 2016 roku wystąpił z oficjalnym pismem 
do Kurii Bielsko-Żywieckiej z prośbą o zgo-
dę na budowę kaplicy. Kuria zachwycona 
pomysłem skierowała go do proboszcza pa-
rafii św. Michała Archanioła w Goleszowie, 
gdyż Cisownica należy do tej właśnie parafii. 
Okazało się, że kaplicy tej pragnie od daw-
na także katolicka cząstka tej społeczności, 
której – jak już wspomniałam – większość 
stanowią ewangelicy. Miejscowy proboszcz 
ks. Adam Drożdż okazał przychylność co 
do tego pomysłu, ale po drodze pojawiły 
różne przeszkody natury formalnej. Wie-
rzyliśmy, że jeżeli jest to dzieło Boże, to 
wszelkie trudności zostaną pokonane. Nie 
udało się jednak dotrzymać terminu odda-
nia kaplicy na stulecie objawień fatimskich 
w 2017 roku. Niestrudzony pan Augustyn 
wyznaczył sobie nowy cel i termin realiza-
cji swego marzenia na 100-lecie cudu nad 
Wisłą w 2020 roku. Znalazł projektantów  
i wykonawców kaplicy. W czasie ostatnich 
odwiedzin kolędowych przed pandemią do 
firmy pana Augustyna zawitał nasz obec-
ny proboszcz ks. Tomasz Jaklewicz. Pan 
Augustyn zapoznał go ze swoimi planami 
i poprosił o radę jaki napis umieścić na 
bocznej ścianie kaplicy. Usłyszał: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”! Znamy 
ten napis z prezbiterium naszego kościoła. 
Dodatkowo Ksiądz Proboszcz wytłumaczył 
panu Augustynowi, jak traktować ekume-

Patrzmy na Maryję! - prosił ks. prob. Zbigniew Zachorek, który 
poświęcił kaplicę 14.09.2021 r. (fot. Krystyna Kajdan)

Pani Stasia Błoniarz – jedna z zapro- 
szonych brynowskich parafianek  

na uroczystość poświęcenia kaplicy  
– 14.09.2021 r. (fot. Krystyna Kajdan)
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nizm, aby nie generować konfliktów. Jest 
mu za to bardzo wdzięczny i zastosował 
się do jego rad.  Wraz z pandemią pojawił 
się następny problem, niespodziewanie 
odszedł do Pana schorowany proboszcz 
z Goleszowa ks. Drożdż. Nie udało się do-
kończyć kaplicy w 2020 roku. Z powodu 
pandemii koronawirusa pan Augustyn po- 
stanowił zmienić plan. I zamiast figury 
Matki Bożej Fatimskiej sprowadził z Włoch 
piękną figurę Matki Bożej Bolesnej. Nieste-
ty utknęła na przymusowej kwarantannie. 
Wszystko jednak zakończyło się pomyślnie, 
a skierowany do goleszowskiej parafii nowy 
proboszcz ks. Zbigniew Zachorek z entuzja-
zmem podszedł do budowy kaplicy ufundo-
wanej przez pana Augustyna i obiecał, że 
poświęci ją w święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego w godzinach popołudniowych. 
Wzruszony pan Augustyn odkrył, że jest to 
jednocześnie wigilia wspomnienia NMP Bo-
lesnej. Zobaczył w tym wyraźnie wolę Bożą 
i był bardzo szczęśliwy! A my dzieliliśmy tę 
radość razem z nim, ogarniając to miejsce 
wspólną modlitwą. 

miejsce modlitwy i jedności

Z perspektywy roku od jej poświęcenia wi-
dać, że kaplica Matki Bożej Bolesnej Cisow-
nickiej, jak niektórzy ją nazywają, jednoczy 
miejscową ludność na modlitwie. Oprócz 
napisu „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie” znalazło 
się też w niej 
miejsce na ob-
raz Jezusa Miło-
siernego, piękny 
wi t raż ,  krzyż  
i dwa przyka-
zania miłości.  
W każdą nie-
dzielę o 15.00 
cisowniczanie 
odmawiają Ko-
ronkę do Boże-
go Miłosierdzia, 

a w środy o 16.00 odbywa się tu nabożeń-
stwo różańcowe. Kaplica otwarta jest dla 
wszystkich mieszkańców z zachowaniem 
przyjaznych relacji ekumenicznych. Za-
chęca również wędrujących tędy turystów 
do chwili modlitwy oraz refleksji. Ks. pro-
boszcz Zachorek w wywiadzie dla bielsko-
-żywieckiej edycji Gościa Niedzielnego z 28 
sierpnia br. (w dzień imienin p. Augustyna) 
powiedział: - Pan Augustyn jest dla nas nie-
samowitym darem Pana Boga i Jemu niech 
będą dzięki za serce i wiarę tego człowieka. 
Jestem wdzięczny Bogu, że są tacy ludzie 
jak pan Augustyn oraz wszyscy ci, którzy 
tu się modlą i naprawdę żyją Ewangelią.

Na koniec pragnę dodać, że 23 maja br. 
w tej kaplicy została odprawiona pierwsza 
msza święta w Cisownicy. Uczestniczyło  
w niej kilkadziesiąt osób. Pan Augustyn 
napisał mi wtedy smsa: – Ten poniedziałek 
przejdzie do historii. Jestem bardzo radosny 
i szczęśliwy, że dożyłem tak wspaniałych 
chwil. Bogu niech będą dzięki! Jest bardzo 
skromną osobą; twierdzi, że gromadzi ludzi 
na modlitwie na chwałę Bożą, oddając jed-
nocześnie cześć Maryi. I serdecznie zapra-
sza przez cały rok do Cisownicy przy ulicy 
Poręba także naszych parafian z Brynowa, 
na przykład w najbliższą środę 14 września 
br. na mszę świętą o godz. 17.00 w wigilię 
wspomnienia NMP Bolesnej. 

Krystyna Kajdan

Pan Augustyn Staniek (od lewej) z grupą, która przyszła odmawiać 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia (fot. arch. A.S.)

Pierwszą mszę świętą w Cisownicy 
odprawił ks. prob. Zbigniew Zachorek 

(fot. arch. A.S.)
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Og³oszenia duszpasterskie
24 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(11 września 2022 r.)

1. W poniedziałek 12 września obcho-
dzimy Uroczystość NMP Piekarskiej, 
główne patronki naszej archidie-
cezji. Ze względu na tytuł naszej 
parafii w naszym kościele będziemy 
przeżywać ten dzień jako Święto 
Najświętszego Imienia Maryi. 

2. W środę święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. 

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy 
odpust parafialny ku czci Najświęt-
szego Imienia Maryi. Kaznodzieją 
odpustowym będzie ks. dr Marek 
Spyra z sąsiedniej parafii Michała 
Archanioła. Podczas sumy odpusto-
wej o 12.00 dokonamy poświęce-
nia nowej ikony „Spotkanie Jezusa  
z Samarytanką”. Ikona została na-
malowana przez p. Michała Płoskie-
go i będzie elementem wystroju 
kaplicy chrzcielnej. 

4. Spotkanie organizacyjne dla ro-
dziców dzieci klas trzecich, które  

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli 
mówi o zagubieniu człowieka  

i o Bogu, który go szuka. Jakiekol-
wiek jest moje zagubienie, mogę 
być pewny, że Bóg o mnie nie 
zapomniał. On wciąż mnie szuka 
i chce bym się odnalazł w Jego 
kochających ramionach. 

Kolekta dzisiejsza jest przezna-
czona na potrzeby naszej parafii. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

w maju przyszłego roku przystąpią 
do Pierwszej Komunii św., odbędzie 
się w środę 21 września o 18.30 
w kościele. Omówiony zostanie pro-
gram przygotowań. Na to spotkanie 
zapraszamy także rodziców, którzy 
chcą posłać swoje dziecko do Wcze-
snej Komunii. Jest to spotkanie dla 
rodziców! 

5. Ponawiamy zaproszenie do udziału 
w spotkaniach grupy młodzieżowej. 
Spotkania odbywają się w każdy pią-
tek. Rozpoczynamy od Mszy świętej 
o  godz. 18.00, potem spotkanie  
w salce pod probostwem. 

6. Przypominamy, że pierwsze spotka-
nie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej w nowym składzie odbędzie 
się w poniedziałek 19 września  
o 19.00 na probostwie. 

7. Uczniów klas ósmych, którzy chcą  
w przyszłym roku przystąpić do 
sakramentu bierzmowania, zapra-
szamy na spotkanie organizacyjne  
w poniedziałek, 26 września o godz. 
18.45 w salce parafialnej przy ko-
ściele. 

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Starej Kłodnickiej.

9. W Gościu Niedzielnym znajdziemy 
dziś dodatek – poradnik dla ro-
dziców „Dzieci w wirtualnej sieci”  
o tym, jak chronić dzieci przed 
zagrożeniami wirtualnego świata. 

10. Na nowy tydzień niech Pan Bóg nam 
błogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
11 do 18 września 2022 r.

24. NIEDZIELA ZWYKŁA  11.09 
7.30   W intencji rodziny Jasny, z podzię-

kowaniem za wszelkie łaski oraz 
o radość życia wiecznego dla ++ 
z rodziny Jasny i Furgał

9.00 Za + Leszka Grotowskiego oraz 
++ rodziców Krystynę i Wacława 
– o dar życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Adama Sikocińskiego 
(23. rocznica śmierci), za jego 
rodziców, za + Elżbietę Odorkie-
wicz (13. rocznica śmierci) oraz 
za jej rodziców i rodzeństwo –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za ++ Wacława, Marię  
i Włodzimierza Bilskich oraz za 
Stanisława, Elżbietę i Kazimierza 
Ostafin – o radość życia wieczne-
go

12.00 W intencji Leny Katolik przyjmują-
cej chrzest święty, jej rodziców  
i chrzestnych oraz z prośbą  
o Boże błogosławieństwo z oka- 
zji 1. rocznicy urodzin

18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimierza 
Szczęsny oraz za ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  12.09 
WSPOMNIENIE 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI
8.00  Za + ciocię Małgorzatę Nawrot 

(10. rocznica śmierci), za męża 
Edmunda, za ++ z rodziny i dusze 
opuszczone – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Emilię Grucę – o dar życia 
wiecznego (od Adama Musielak)

WTOREK  13.09 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, 
biskupa i doktora Kościoła
8.00  W intencji wnuczki Wiktorii z oka-

zji urodzin, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

18.00 W intencji Tymona Bielińskiego  
z podziękowaniem za zdrowie  
i prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo

ŚRODA  14.09 
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
8.00 Za + Jana (33. rocznica śmierci) 

– o radość życia wiecznego

W tygodniu od 11 do 17 września 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy STAREJ KŁODNICKIEJ . 

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

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Za + Jerzego Pilch-Kowalczyka 
oraz ++ rodziców Annę i Jerzego, 
Ludwikę i Kazimierza Pilch –  
o radość życia wiecznego

CZWARTEK  15.09 
WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ
8.00 Za ++ rodziców Martę i Pawła 

Kowolik oraz + siostrę Teresę –  
o dar życia wiecznego

18.00 Za + Leszka Balińskiego (rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

PIĄTEK  16.09 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
KORNELIUSZA, papieża i CYPRIANA, biskupa
8.00 Za ++ Helenę i Bernarda Budzew-

skich – o radość życia wiecznego
18.00 Za + męża Kazimierza Sznurawę 

(rocznica urodzin) – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA  17.09
8.00 Za + ojca Henryka Pyszny –  

o radość życia wiecznego
18.00 1 int. Za ++ rodziców Janinę  

i Czesława, brata Jana oraz ++  
z rodzin Liwacz i Łysoń – o dar 
życia wiecznego

 2 int. Za + Wacławę Pykę (mie-
siąc po śmierci) – o radość życia 

wiecznego. Po mszy chrzest świę-
ty Liliany Płocharskiej.

NIEDZIELA  18.09 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI
7.30 Za + Czesława Furgał – o łaskę 

życia wiecznego
9.00 Za przyczyną Niepokalanej Maryi 

i św. Michała Archanioła o błogo-
sławieństwo Boże i  wdzięczne 
serce dla Basi z okazji 9. rocznicy 
urodzin

10.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Mikoła-
ja Czakańskich oraz siostrę We-
ronikę – o dar nieba

12.00 1 int. W intencji parafian
 2 int. Za + Wacława Urbanka (14. 

rocznica śmierci), za ++ rodziców 
i rodzeństwo – o radość życia 
wiecznego

18.00 1 int. Za ++ rodziców Filipa i Teklę 
oraz rodzeństwo: Sabinę, Zdzisła-
wę, Tadeusza, Zbigniewa, Zytę, 
Jerzego, Witolda i ciocię Stefanię 
– o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji Marty Goszczyń-
skiej z okazji chrztu świętego,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo także dla całej rodziny – 
chrzest po mszy świętej.

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 środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek 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.


