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O D P U S T  K U  C Z C I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  I M I E N I A  M A R Y I

I czyt.: Syr 24, 9-12.19-22 Psalm: Łk 1, 46b-48.49-50.51-53.54-55 

II czyt.: Kol 3,12-17 Ewangelia: Łk 1, 39-47

Kochani Parafianie!
Odpust to dziękczynienie za wspólnotę wiary, która nazywa się parafią, a która jest 
najmniejszą cząstką Kościoła katolickiego. Kościół to owszem budynek, ale przede 
wszystkim wspólnota zbudowana z ludzi, którzy żyją wiarą, nadzieją i miłością.

Z racji naszego parafialnego święta dziękuję Wam za to, że jesteście, za Waszą 
wiarę, modlitwę, za odpowiedzialność za naszą Parafię, czyli wspólnotę i świątynię. 
Śmiem twierdzić, że nie ma na świecie drugiego kościoła, który nosi tytuł Najświętszych 
Imion Jezusa i Maryi. Owszem są kościoły noszące tytuł Imienia Jezusa lub Imienia 
Maryi. U nas oba te imiona są połączone. Na znaczenie tego połączenia zwróciła mi 
uwagę Renata Makowska ze wspólnoty „Obdarowani”, która w dzisiejszej gazetce 
mówi o tym „i” w tytule naszego kościoła. Na początku Bóg stworzył człowieka jako 
„mężczyznę i niewiastę”. W tym „i” kryje się wezwanie do budowania wspólnoty 
miłości. Między Jezusem i Maryją istniała wyjątkowa, niepowtarzalna więź, która nie 
jest tylko ludzką miłością Matki i Syna. To także więź Nauczyciela i ucznia, Boga  
i człowieka, a nawet paradoksalnie Oblubieńca i Oblubienicy. Nie ma wprawdzie święta, 
które odpowiadałoby wprost tytułowi naszego kościoła, stąd mamy dwa odpusty. Ale 
pomyślmy, jak piękne wezwanie kryje się w tej małej literce „i”. Tak mówi o tym Pani 
Renata: „Myślę, że takie jest powołanie Waszej parafii, by modlić się i wypraszać 

to, co łączy, przeciw temu, co dzieli. To, co 
stanowi przestrzeń czy wnętrze jedności 
Jezusa i Maryi jest Sanktuarium dla zbola-
łych, pogubionych serc ludzkich. Szczególnie 
wszelkie relacje, w których żyjemy i te piękne 
i te trudne, warto zawierzać jedności tych 
Imion”. Dotknęły mnie te słowa. Oby imiona 
naszych parafian zapisane w parafialnych 
księgach nie były „martwymi duszami”. Oby 
nasze imiona łączyły się z Imionami Jezusa  
i Maryi. To ich wzajemne „i”, ich miłość niech 
i nas jednoczy, ocala, leczy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz

Niepozorne, a ważne „i”

Kościół pw. Najświętszych Imion Jezusa i Maryi 
w Katowicach-Brynowie (fot. arch. parafii)
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POZNAJMY TWÓRCĘ 
NASZEJ IKONY

Dzisiaj w naszej parafii mamy 
wielkie święto. To dzień nie 

tylko tradycyjnego odpustu ku czci 
Najświętszego Imienia Maryi, ale 
także poświęcenia ikony „Spotkanie 
Jezusa z Samarytanką”, którą dla 
naszej świątyni – na prośbę księdza 
proboszcza Tomasza Jaklewicza - na-
pisał Michał Płoski – artysta i nie-
zwykle ciekawy człowiek. 

W kontekście ikon pragnę przypomnieć „List św. Jana Pawła II do ar-
tystów” z 1999 roku, w którym między innymi wspomniał o roli piękna  
w zbawczej misji Kościoła. Ikona jego zdaniem toruje drogę do poważne-
go traktowania sztuki sakralnej i dążenia do pewnego porządku, harmonii 
i piękna we wnętrzach świątyń. Ikona „Spotkanie Jezusa z Samarytanką” 
znajdzie od dzisiaj swoje miejsce w naszej kaplicy chrzcielnej. Opatrzno-
ściowo wkrótce pojawi się tam również portret św. Jana Pawła II.

Michał Płoski urodził się w 1951 r. w Kielcach, gdzie mieszka także 
obecnie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, ale nigdy nie pracował w wyuczonym zawodzie. Był biblio-
tekarzem, katechetą, a przez 30 lat utrzymywał się z malowania ikon. 
W stanie wojennym był internowany; po wyjściu na wolność został nie-
formalnym sekretarzem biskupa Mieczysława Jaworskiego. Opublikował 
kilkadziesiąt artykułów i trzy niewielkie książki: „Notatki z pustelni”, „Su-
che liście”, „Mała cisza”. Jego teksty – jako człowieka pełnego głębo-
kiej wiary - zawierają osobiste refleksje, często związane z tematem iko-
ny. Ikony Michała Płoskiego znajdują się w setkach prywatnych domów,  
a nawet w przedpokoju i jadalni naszego probostwa. 

Krystyna Kajdan

Pisanie ikon wymaga dużego skupienia. Michał  Płoski przy pracy 
(fot. Peter Krupa ze Słowacji)
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SPOTKANIE JEZUSA Z SAMARYTANKĄ – ikona napisana przez 
Michała Płoskiego (fot. ks. Tomasz Jaklewicz)

KRYSTYNA KAJDAN: – Panie Michale, 
jak to się stało, że zaczął Pan pisać 
ikony? Z potrzeby serca? Od kiedy?

MICHAŁ PŁOSKI: – Ikony zacząłem 
pisać w 1988 r. Wcześniej moje za-
interesowanie ekumeniczne (jestem 
wyznania rzymsko-katolickiego) kiero-
wałem ku prawosławiu. W tysiąclecie 
chrztu Rusi organizowaliśmy św. litur-
gie wschodnie w kościołach katolic-
kich i w związku z tym przygotowałem 
pierwsze moje ikony, które były po-
trzebne do tych nabożeństw.

We wrześniu 2019 roku w katowic-
kim Muzeum Archidiecezjalnym od-
był się wernisaż Pana prac nazwany 
„Mistyką codzienności”; cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Ku mojemu 
zaskoczeniu można było podziwiać 
Pana ikony nie tylko na deskach, ale 
także malowane na kamieniach. 
Skąd ten pomysł?
Często chodziłem po Górach 
Świętokrzyskich. Zbierałem ka-
mienie. Te skały należą do naj-
starszych na świecie. Malowałem 
na nich małe ikony. Traktowałem 
to jako rodzaj ćwiczenia. Próbowa-
łem wpisać te wizerunki w koloryt 
i kształt kamieni. Nawiązywałem 
tym do historii opactwa bene-
dyktyńskiego na Świętym Krzyżu. 
W czasach Władysława Jagiełły 
powstały w tamtejszym kościele 
wschodnie polichromie. W XVIII w. 
zniszczył je pożar. Pisząc ikony na 
kamieniach próbuję przypominać 
o tych dawnych czasach, kiedy 
Święty Krzyż był najważniejszym 
sanktuarium Rzeczpospolitej.

Gdzie Pan ma swoją pracownię i w ja- 
kim otoczeniu tworzy Pan nowe iko-
ny? Czy ma Pan jakąś ulubioną ikonę 
lub szczególne wspomnienie związa-
ne z pisaniem ikon?
Nie mam pracowni. Mieszkam z żoną 
w Kielcach w małym mieszkaniu  
w bloku. Mamy też chatkę w lesie, 
gdzie spędzamy wakacje i weekendy. 
Tam jest bardzo mało miejsca i maluję 
tam raczej wyłącznie na kamieniach.

Lubię ikony ukraińskie z XV wieku. 
Moim szczególnym wspomnieniem 
jest plener malarzy ikon w Kijowie je-
sienią 2014 r. Pisaliśmy wtedy ikony 
do szpitali, które przyjęły rannych.

Jestem zachwycona naszą ikoną 
„Spotkanie Jezusa z Samarytanką”, 
bo wnosi ciepło, kolor, radość spo-
tkania. I jakby zachęca do modlitwy, 
do spotkania z Bogiem… A jakie 

Święta ikona – znak Bożej obecności
(rozmowa z p. Michałem Płoskim – autorem naszej brynowskiej ikony)
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uczucia i refleksje towarzyszyły Panu 
w trakcie powstawania tego dzieła? 
Ile czasu musiał Pan przeznaczyć na 
naszą ikonę?
Około dwóch tygodni. Malując, czy jak 
wolą inni, pisząc ikonę należy zapo-
znać się z tradycją ikonograficzną i roz-
ważać odpowiedni tekst Pisma Święte-
go. W tym wypadku wzorowałem się na 
ikonie greckiej z Góry Athos. Praca ma-
larza ikon wymaga wyciszenia emocji, 
wewnętrznego pokoju. Trudno mi oce-
niać na ile idę tą drogą. Wiele zależy 
od patrzącego na ikonę, prawosławni 

powiedzieliby, na świętą ikonę. Nawet 
w niedoskonałej pracy można odna-
leźć znak Bożej obecności czy przypo-
mnienie biblijnej perykopy, jak jest to 
w przypadku tej ikony. Pomaga temu 
umieszczenie obrazu w świątyni, zapa-
lenie lampki czy ustawienie kwiatów.

Nad czym Pan aktualnie pracuje? 
Czy u Pana prywatnie można zamó-
wić ikonę? Myślę, że to świetny po-
mysł na prezent, na przykład z okazji 
chrztu świętego czy ślubu…
Jestem emerytem i już nie przyjmuję 
zamówień. Owszem ciągle jeszcze ma-
luję – ostatnio trochę kamieni i kilka 
małych ikon w związku z planowaną 
aukcją na rzecz osieroconych dzieci  
z Ukrainy. Teraz dużo ludzi pisze ikony 
i to jest rzeczywiście dobry pomysł, aby 
ofiarowywać je jako prezenty. Otwarcie 
na Bożą obecność wśród nas, w czym 
może dopomagać święty wizerunek, to 
najlepszy dar.

Dziękuję za miłą rozmowę, dzięki któ-
rej nasi parafianie mogli Pana bliżej 
poznać.

IMIONA JEZUS MARYJA

W Imionach tych ukryty świat
w Imionach tych miłości żar
w Imionach tych każdy nasz dzień
w Imionach tych wzajemność serc

Delikatna i Pokorna
Przeniknięta Wypełniona
Twoje Imię jest jak diament
jak najczulszy dotyk Boga
Maryja

Jezu Panie mój i Boże
wspomnij na mnie zmiłuj się

Michał Płoski w pisanie ikon wkłada dużo serca (fot. arch. M.P)

Dar Dla Parafii Najświętszych imioN jezusa i maryi w Katowicach-BryNowie

niech Twe Imię mi pomoże
przezwyciężyć każdy grzech
Jezus

Te dwa Serca dwa Imiona
zjednoczenia uczą mnie
miłość wtedy jest spełniona
gdy jej nie pokona krzyż
Jezus Maryja

Z serdeczną wdzięcznością i życzeniami, 
by tajemnica Chrystusowego Odkupienia 
była siłą do codziennych zmagań o miłość 
i prawdę.

Wspólnota „Obdarowani”
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Renata Makowska (fot. arch. R.M)

KRYSTYNA KAJDAN: – Pani Renato, uczestników wie-
czornej mszy świętej w sobotę 3 września spotkała 
nie lada niespodzianka. Zespól „Obdarowanych” wy-
konał dedykowaną naszej parafii na odpust piękną 
pieśń o Imionach Jezusa i Maryi. Wzruszyłam się…  
I z potrzeby serca na Pani ręce pragnę „Obdarowa-
nym” w imieniu naszej Wspólnoty parafialnej serdecz-
nie podziękować za ten niezwykły dar.

RENATA MAKOWSKA: – Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za dobre słowo  
i serdeczność, której doświadczyliśmy. Jeśli w istocie, pieśń wzbudziła wzrusze-
nie, to niech będą dzięki Jezusowi i Maryi.

Domyślam się, że to Pani osobiście napisała słowa do tej pieśni, zapewne  
z natchnienia Ducha Świętego…

To ja:) Choć ufam, że zdarzyło się to właśnie za sprawą Ducha Świętego. Kilka 
lat temu zagościliśmy w Waszej parafii i nosiłam w sercu takie pragnienie, by 
wyrazić Wam, Parafianom, wdzięczność. Wezwanie Najświętszych Imion Jezusa 
i Maryi jest drogowskazem dla drogi, którą i my próbujemy iść. Św. Jan Paweł II 
odczytał ją w tym pierwotnym zamyśle Boga: „Mężczyzną i niewiastą…”.  Bardzo 
mnie to wspólne „i” dotknęło. Myślę, że takie jest powołanie Waszej parafii, 
by modlić się i wypraszać to, co łączy, przeciw temu, co dzieli. To, co stanowi 
przestrzeń czy wnętrze jedności Jezusa i Maryi jest Sanktuarium dla zbolałych, 
pogubionych serc ludzkich.  Szczególnie wszelkie relacje, w których żyjemy i te 
piękne i te trudne, warto zawierzać jedności tych Imion. A trochę z humorem… 
to „i” też w odniesieniu do naszej wspólnotowej obecności w Państwa parafii.

No tak, ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz jest przecież duchowym przewod-
nikiem dla nas – brynowskich parafian i dla Was – Wspólnoty „Obdarowa-
nych”. Życzę Wam dalszych owocnych spotkań u Jezusa i Maryi w naszej 
świątyni.

Również życzę Wam Wszystkim, by Wasze życie toczyło się we wnętrzu zjed-
noczenia Jezusa i Maryi. Niech wspólnota tych Imion otula Was, Wasze rodziny  
i parafię.

Bóg zapłać!

Wzajemna wdzięczność!
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Og³oszenia duszpasterskie
O D P U S T  K U  C Z C I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  I M I E N I A  M A R Y I

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(18 września 2022 r.)

1. W środę obchodzimy święto św. 
Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 
W piątek wspomnienie św. Ojca Pio. 

2. Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej odbędzie się w po- 
niedziałek 19 września o 19.00 na 
probostwie. 

3. Spotkanie organizacyjne dla rodzi-
ców dzieci klas trzecich, które w ma- 
ju 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 

Świętujemy dziś odpust parafial-
ny ku czci Najświętszego Imie-

nia Maryi. Przez ręce Matki Jezusa 
zawierzamy dobremu Bogu naszą 
wspólnotę parafialną, dziękujemy 
za dar naszej świątyni. Pamiętamy 
o budowniczych kościoła, o dusz-
pasterzach i wiernych świeckich, 
którzy współtworzyli i nadal tworzą 
żywy Kościół w tym miejscu. 

Witamy serdecznie odpustowego 
kaznodzieję – ks. dr. Marka Spyrę, 
proboszcza z sąsiedniej parafii św. 
Michała Archanioła.

Kolekta na potrzeby naszej pa-
rafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

chcą posłać swoje dziecko do Wcze-
snej Komunii. Jest to spotkanie dla 
rodziców! 

4. 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. 

5. 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. Zapraszamy także rodziców 
kandydatów do bierzmowania  na 
jedno spotkanie w środę 28 wrze-
śnia na 18.30 w salce parafialnej. 

6. Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu w sobotę od 17.00 do 18.00  
z okazją do spowiedzi. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Stoińskiego.

8. W Gościu Niedzielnym znajdziemy 
dziś płytę z Biblią Audio, a na niej 
kolejne księgi Starego Testamentu. 

9. Życzymy dobrego świętowania odpu-
stu i nowego tygodnia. Niech Pan 
Bóg nam pobłogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
18 do 25 września 2022 r.

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 bło-
gosławieństwo Boże, wdzięczne 
serce dla Basi z okazji 9. rocz-
nicy urodzin

10.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Miko-
łaja Czakańskich oraz siostrę 
Weronikę – o dar nieba

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

(14. rocznica śmierci), za ++ 
rodziców i rodzeństwo – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 1 int. Za ++ rodziców Filipa  
i Teklę oraz rodzeństwo: Sabinę, 
Zdzisławę, Tadeusza, Zbignie-
wa, Zytę, Jerzego, Witolda i cio-
cię 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.

PONIEDZIAŁEK  19.09 
8.00  Za + Władysława Biesa – o ra-

dość życia wiecznego (od Dariu-
sza Gocot z rodziną)

18.00 Za ++ Edmunda Odorkiewicza 
okazji imienin, za żonę Helenę  
i syna Andrzeja, za Barbarę  
i Krystynę, za Franciszka Siko-
cińskiego, jego żonę Bronisławę 
i syna Adama – o radość życia 
wiecznego

WTOREK  20.09 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
ANDRZEJA KIM TAEGON, prezbitera, 
PAWŁA CHONG HASANG i TOWARZYSZY
8.00  Za + Helenę Jarczak (rocznica 

urodzin) – o dar życia wiecznego
18.00  Za ++ Teresę Marczyk i Witolda 

Paszkowskiego oraz za ++ Jani-
nę Fornalczyk i Salomeę Kaletę 
– o radość życia wiecznego

ŚRODA  21.09 
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
8.00 Za ++ rodziców Rozalię i Józefa  

oraz brata Wernera Hanus –  
o radość życia wiecznego

W tygodniu od 18 do 24 września 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy STOIŃSKIEGO. W szczególny sposób pamiętamy 
o chorych, niepełnosprawnych i wiekiem osłabionych 
oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 
Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem oraz 
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Dziękczynna w intencji Ewy 
Miemczyk z okazji rocznicy uro-
dzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie na dalsze 
lata życia

CZWARTEK  22.09 
8.00 W intencji małżonków Katarzyny 

i Gaspara z okazji 10. rocznicy 
ślubu, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie oraz wszelkie potrzeb-
ne łaski dla córki Zosi

18.00 Za + Aleksandrę Gniełczyk (4. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

PIĄTEK 23.09 
WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO 
Z PIETRELCINY, prezbitera
8.00 Za ++ siostry Wandę i Janinę –  

o radość życia wiecznego
18.00 Za + Ryszarda Przybyło (5. rocz-

nica śmierci), za ++ rodziców  
z obu stron oraz za + Jana (21. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA  24.09
8.00 Dziękczynna w intencji małżon-

ków Krystyny i Edwarda Józef  

z okazji 45. rocznicy ślubu,  
z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo Boże

18.00 Za + Ryszarda Kmieciak (8. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego 

26. NIEDZIELA ZWYKŁA  25.09 
7.30 Za ++ Emilię, Jerzego i Zygmun-

ta Staszewskich (rocznica 
śmierci) – o dar życia wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Wiktorię i Micha-
ła Przysieckich, siostry Irenę  
i Helenę oraz szwagra Mariana 
– o radość życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Stefanię Pohl (10. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Agaty i Jacka z okazji 30. rocz-
nicy ślubu, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie, także dla ich rodziny

12.00 1 int. Za + Zygmunta Krzaczyń-
skiego (25. rocznica śmierci) 
oraz za ++ rodziców – o radość 
życia wiecznego

 2 int. Za + Katarzynę – o dar 
życia wiecznego

18.00 Za + Eugenię Borkowską (1. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego (od córki z rodziną)

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.


