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2 6 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

SI, czylI SpotkanIe IndywIdualne
Kochani Parafianie!

Jesteśmy już po odpuście oraz po zebraniu Rady Parafialnej. W tym numerze ga-
zetki znajdziemy sprawozdanie z tego spotkania. A propos Rady wszyscy „radni” 
zgodnie wyrażali niepokój w związku z postępującym procesem sekularyzacji. 
Mówiąc całkiem prosto puste ławki na niedzielnych Mszach Świętych budzą nie-
pokój. Wniosek ogólny jest taki, że coś trzeba zrobić. Pełna zgoda, choć powiem 
Wam szczerze, że nie bardzo wiem, co robić. Nie bardzo wierzę w jakieś wielkie, 
masowe akcje. Myślę, że dziś trzeba raczej docierać do pojedynczych ludzi. Jak 
mawiał jeden z księży, ważne jest SI, czyli spotkanie indywidualne. Trzeba zapra-

szać, przekonywać, zdobywać serca każde-
go z osobna. Jestem bardzo wdzięczny ks. 
Markowi Spyrze, proboszczowi z Gawronów, 
za odpustową homilię. Kapitalnie połączył 
wszystkie wątki, zaakcentował pięknie zna-
czenie nowej ikony w naszej świątyni. Ikona 
to coś więcej niż dekoracja. To „okno” na 
inny świat, ten Boży świat. Widzimy na nim 
Jezusa, który odnalazł jedną zagubioną 
duszę. Widzę w tej scenie podpowiedź dla 
nas: i dla duszpasterzy i dla świeckich. 
Trzeba spotykać ludzi, tam, gdzie są, gdzie 
żyją, gdzie zaspokajają swoje pragnienia.  
I próbować z nimi rozmawiać tak, aby zoba-
czyli, że wiara to nie ciężar, ale wielki dar. 
Chyba nie ma innej drogi! 

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz

Moment poświęcenia ikony – Spotkanie Jezusa  
z Samarytanką – w czasie sumy odpustowej 

18.09.2022 (fot. Krystyna Kajdan)
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Bóg jak Łazarz

1.Przypowieść o bogaczu i Łazarzu mówi o kilku sprawach. Po pierwsze, to 
ostrzeżenie przed sytym życiem, które stało się pogonią za przyjemnościami. 

Egoista nie myśli o innych. Nie ma w nim miłosierdzia. Tragiczna postać bogacza 
jest przestrogą przed sercem nieczułym na ludzi cierpiących niedostatek, którzy są  
w zasięgu mojego wzroku i mojego serca. Zapewne każdy z nas zna jakiegoś Łazarza, 
który cierpi niedolę. Nie chodzi tu o jakichś odległych biednych i cierpiących. Zauważ-
my, że biedak w przypowieści ma imię. Jest osobą. To ważne, aby w ubogim widzieć 
człowieka, który ma swoje imię, swoją godność, niepowtarzalne człowieczeństwo, 
historię. Psy lizały rany Łazarza. Zwierzęta okazały więcej miłosierdzia niż bogacz  
z sąsiedztwa.  To daje do myślenia. Nieczułym bogaczem może okazać się również 
ktoś, kto niekoniecznie ma olbrzymi majątek. Problemem nie jest bowiem status 
majątkowy, ale zimne, twarde serce. Bywa, że ludzi na stanowiskach dopada jakiś 
rodzaj znieczulicy czy nawet pogardy wobec zasiadających niżej w jakiejś społecznej 
hierarchii. Łazarz ma imię, ma swoje rany, ma swoje życie. Jednak ludzie, którzy 
osiągnęli wysoki status, często nie dostrzegają Łazarzy, traktują ich jak powietrze.

2. Druga sprawa, którą obrazuje przypowieść, to prawda o tym, że nasze wieczne 
przeznaczenie zależy od naszego postępowania. By osiągnąć niebo musimy 

iść drogą, którą wskazuje Jezus. Tą drogą jest miłość wyrażająca się w służbie in-
nym na wzór Chrystusa. Bóg kocha grzeszników i chce ich zbawienia. Daje czas na 
poprawę. Ale po śmierci będzie za późno. Nie można tak bardzo akcentować Bożego 
miłosierdzia, że przesłoni ono Bożą sprawiedliwość lub poczucie odpowiedzialności 
za nasze wybory. Łazarz był w jakimś sensie szansą daną bogaczowi, aby się na-
wrócił. Gdyby okazał serce żebrakowi spod bramy swego domu, nie tylko poprawiłby 
jego doczesny los, ale także uratowałby własną wieczność. Nie skorzystał jednak  
z tej szansy i przegrał niebo. Boże miłosierdzie ma swój czas. Kto je odrzuca, ten 
musi się liczyć z Bożym sprawiedliwym sądem.

3. Trzeci wymiar przypowieści to wezwanie do słuchania Słowa Bożego. Abraham 
mówi do bogacza: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”. Często 

ociągamy się z nawróceniem. Okładamy je na jutro, ale przecież nie wiemy, czy jutro 
będzie nam dane. Bogacz sugeruje, że jego krewni potrzebują mocnego znaku, który 
by ich poruszył: „gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedź 
Abrahama wskazuje, że niekoniecznie tak jest. Słowo Boże musi nam wystarczyć. 
Ono jest latarnią w mroku. Owszem czasem Pan Bóg może przemówić do nas w jakiś 
inny, bardziej spektakularny sposób. Ale nie wolno domagać się od Boga nadzwyczaj-
nych znaków. Zauważmy, że między wrażliwością na słowo Boże a wrażliwością na 
cierpiących istnieje związek. Bóg przychodzi do nas w Jezusie jak Łazarz pokryty ra-
nami, przybity do krzyża. Samotny, odrzucony przez swój naród, niezrozumiany przez 
uczniów. Przychodzi jak żebrak, który prosi o kawałek chleba. Kiedyś przyjdzie jako 
Król Wszechświata i sędzia.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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19 września br. o godz. 19-tej na probostwie odbyło się pierwsze spotkanie nowej 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej na pięcioletnią kadencję wiosną bieżą-

cego roku. W spotkaniu uczestniczyli: 
• wybrani z urzędu: ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz, ks. Tomasz Klikowicz, Dawid Kobie-

la i Siostra Daniela SSND
• wybrani z mianowania Księdza Proboszcza: Krystyna Kajdan, Janusz Koza, Krystyna 

Szyja, Michał Węgrzyn i Ireneusz Żarłok
• wybrani przez parafian: Marcin Jankowski, Andrzej Jurek, Agata Kachel, Marcin Macioł, 

Michał Otrębski, Weronika Pawłowicz i Teodor Zientek.
Na wstępie głos zabrał ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz, który przypomniał, że ostatnie 

spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej poprzedniej kadencji odbyło się 8 czerwca 2022 
roku; miało charakter dziękczynny i podsumowujący. Ksiądz Proboszcz z radością powitał 
Radę w nowym składzie i zaproponował wspólną modlitwę do Ducha Świętego. Po modlitwie 
był czas na wzajemne poznanie się, tym bardziej, że w DRP pojawiło się kilka nowych osób. 
Po tej krótkiej prezentacji wszyscy członkowie DRP złożyli na ręce Księdza Proboszcza przy-
rzeczenie o następującej treści:

„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że 
powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumie-
niem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił  
i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej 
mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Ksiądz Proboszcz z uznaniem podkreślił, że podmiotowość osób świeckich jest bardzo 
istotna w Kościele. Ich głównym zadaniem jest życie wiarą i przekazywanie wiary dzieciom. To 
wielka sprawa w dzisiejszych czasach.

Następnie Ksiądz Proboszcz omówił bieżące sprawy duszpasterskie: 
• w środę 21 września br. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców klas trzecich, 

które w maju 2023 roku przystąpią do Pierwszej i Wczesnej Komunii świętej. Omówiony 
zostanie program przygotowań. Zostanie też zorganizowany kiermasz strojów pierwszoko-
munijnych, zajmuje się tym Siostra Daniela.

• 26 września br. rozpocznie się cykl przygotowań do bierzmowania naszej brynowskiej mło-
dzieży, szczególnie uczniów klas ósmych. Zadanie to zostało powierzone ks. Tomaszowi 
Klikowiczowi. Dwa dni później zostaną jednorazowo poproszeni na spotkanie także rodzice 
bierzmowańców. Mają być zapoznani z planowanym w naszym dekanacie koncertem dla 
młodzieży w dniu 12 października br. w sali widowiskowej Domu Parafialnego Oo. Fran-
ciszkanów w Panewnikach. Organizatorzy projektu pn. „Qulturalne bierzmowanie” liczą na 
pomoc rodziców. Jest to nowa ogólnopolska forma ewangelizacyjna w Kościele. Na koncer-
cie tym oprócz muzyki będą prezentowane świadectwa osób świeckich, aby młodzi ludzie 
przekonali się, że wiara i życie nie są dwoma odrębnymi światami.

• Grupa męska, która rozpoczęła swoje spotkania w ubiegłym roku będzie się spotykać raz 
w miesiącu.

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO SPOTKANIA DUSZPASTER-
SKIEJ RADY PARAFIALNEJ WYBRANEJ NA W LATA 2022–2027
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• Obecnie mamy tylko 10 ministrantów, ich nowym animatorem został Michał Otrębski. Pan 
Krzysztof Andrzejczak – jeden z naszych Nadzwyczajnych Szafarzy z własnej inicjatywy za-
proponował interesujące zajęcia dla ministrantów – budowanie robotów z klocków lego.

• Najliczniejszą grupą w naszej parafii – Żywym Różańcem Świętym – będzie się w tym roku 
opiekował ks. Marek Gancarczyk. Spotkał się już z zelatorkami tej wspólnoty.

• Nadal działa w naszej parafii Legion Maryi, brakuje jednak młodszych członków.
• W każdy piątek spotykać się będzie w salce pod probostwem grupa młodzieżowa. Opieku-

nem jest ks. Tomasz Klikowicz.
• Raz na kwartał spotyka się w naszej parafii grupa rodzin „Obdarowani”, której duchowym 

przewodnikiem jest ksiądz proboszcz Tomasz Jaklewicz. Głosi im konferencje w oparciu  
o „Teologię ciała” – Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Na spotkania te zapraszani są każdo-
razowo także nasi parafianie. Grupa ta podarowała ostatnio naszej parafii pieśń o Imionach 
Jezusa i Maryi z pięknymi słowami Renaty Makowskiej.

• Od października wznowione zostaną cieszące się dużym zainteresowaniem katechezy dla 
dorosłych prowadzone przez Księdza Proboszcza. Są też dostępne na stronie internetowej.

• Latem zostały przeprowadzone prace konserwacyjne na dachu wieży kościoła, stwierdzono 
pęknięcia, założono więc markery, na razie nie pęka dalej…

• Potrzebny jest remont instalacji odgromowej, niestety kosztowny…
• W związku z trudną sytuacją na rynku paliw nie wiadomo, jak będzie w tym sezonie zimo-

wym z ogrzewaniem kościoła. Planowane są tapicerowane podkładki na ławki.
• W czasie wrześniowego odpustu została poświęcona nowa ikona „Spotkanie Jezusa z Sa-

marytanką” i umieszczona w kaplicy chrzcielnej. Autorem tej pięknej ikony jest Michał Pło-
ski z Kielc.

• Parafia nadal udostępnia mieszkania w Domu Katechetycznym uchodźcom z Ukrainy, aktu-
alnie mieszkają tam 2 Ukrainki i dwoje dzieci.

• Jest problem z nauczycielami religii, w Przedszkolu przy ulicy Rolnej brakuje katechetki.
• Zbliża się okres odwiedzin duszpasterskich, tak zwanej kolędy. Przybyło w naszej parafii kil-

ka nowych bloków mieszkalnych przy ulicy Rzepakowej, w budowie jest Dobrynów i Nowa 
Dworska; jest problem jak zachęcić nowych mieszkańców do uczestnictwa w życiu parafii; 
Ksiądz Proboszcz myśli o wydaniu folderka o naszej parafii z niezbędnymi informacjami  
i raczej skłania się do kolędy w tradycyjnej formie. Konieczna będzie pomoc ks. Stefana i ks. 
Marka, gdyż już od 16 stycznia 2023 roku planowane są ferie zimowe.

• Ksiądz Proboszcz wspomniał o liście księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, w którym za-
chęca diecezjan do odwiedzania niedawno otwartego Panteonu, korzystania z wieży wido-
kowej w katedrze oraz zwiedzania Izby Pamięci o błogosławionym ks. Janie Masze usytu-
owanej w naszym śląskim seminarium duchownym.

Wspomniał też o tym, że od tegorocznego adwentu będzie wdrażany w życie nowy program 
duszpasterski pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Przypomniał, że na spotkaniu dziekanów 
omawiana była sprawa tzw. synodu o synodalności. W naszej diecezji na 322 parafii zaanga-
żowało się w synod tylko 135. W skali kraju jest podobnie, tylko 1/3 wiernych włączyła się 
w prace synodu. Niektórzy tłumaczą to niedojrzałością Kościoła w Polsce, inni, że właśnie 
Kościół w Polsce okazał się bardzo dojrzały! Rolą i głównym zadaniem świeckim jest bowiem 
życie świeckie w swoim środowisku, życie wiarą i Ewangelią tam, gdzie żyją i pracują.
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Po informacjach przekazanych przez Księdza Proboszcza nastąpiło głosowanie i zebrani 
jednomyślnie ponownie wybrali p. Krystynę Kajdan na sekretarza DRP, a p. Weronikę Pawło-
wicz na wiceprzewodniczącą DRP w nowej kadencji.

Następnie członkowie Rady mieli okazję podzielić się swymi uwagami, oczekiwaniami, ra-
dościami, a nawet marzeniami. Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rodzice 
wypisują dzieci z religii, tym bardziej widzi potrzebę ewangelizacyjnych spotkań z rodzicami 
dzieci pierwszokomunijnych i nawiązywania osobistych relacji. Wielką rolę w przekazywaniu 
wiary spełniają też dziadkowie. Jest lekka poprawa, bo w białym tygodniu przychodziły dzieci 
liczniej do kościoła, a na ostatniej sumie odpustowej sporo dziewczynek przyszło w białych 
strojach. Ksiądz Proboszcz dodał, że w I niedzielę każdego miesiąca będą specjalne kaza-
nia dla dzieci. Główne oczekiwanie ze strony Rady to: przywrócenie scholi dziecięcej i śpie-
wu przed mszą niedzielną o godz. 10.30, gdyż po okresie pandemii odwykliśmy od śpiewu. 
Siostra Daniela zobowiązała się do ćwiczenia co tydzień innej pieśni z dziećmi już na religii  
w szkole, poprosi o pomoc w prowadzeniu śpiewu w kościele przez p. Janusza Sikocińskie-
go. Jest też prośba, aby zorganizować III już z kolei Konkurs Kolęd, ale tym razem na żywo  
w kościele. Były głosy, aby odnowić lub najlepiej zakupić nowe figury do stajenki na Boże Na-
rodzenie, gdyż te obecne są już po kilkudziesięciu latach zniszczone. Członkowie Rady z wielką 
troską mówili o coraz mniejszej liczbie wiernych na mszach świętych niedzielnych. W naszych 
ławkach można się nawet położyć, tyle jest wolnego miejsca – z goryczą powiedział p. Macioł. 
Stąd pojawiły się marzenia, aby nasz kościół znów był pełen rozśpiewanych i rozmodlonych 
wiernych. Ksiądz Proboszcz wyjaśnił, że najważniejszą rolę w przekazywaniu wiary spełniają 
rodzice. Jeśli nie praktykują, to i dzieci nie będą chodzić do kościoła. Jest to ważne szczególnie 
w środowiskach wielkomiejskich. Są badania, że Katowice po Warszawie należą do najtrud-
niejszych miast pod tym względem. Tylko 10% mieszkańców praktykuje wiarę w Katowicach, 
a w Warszawie zaledwie 7%. Na koniec pojawił się też bardzo optymistyczny akcent. Zebrani  
z Siostrą Danielą na czele wyrazili uznanie i wdzięczność Księdzu Proboszczowi za to, że 
chociaż jest u nas tylko 4 lata, to bardzo wiele zrobił, by w naszej świątyni był dobry nastrój 
do modlitwy. Po przeprowadzonych remontach jest jasno, czysto, a elementy wystroju har-
monizują ze sobą. I za tę nie tylko duchową troskę o nasze zbawienie, ale także umiejętne go-
spodarowanie parafialnymi dobrami materialnymi – należy się Księdzu Proboszczowi szczere 
„Bóg zapłać!”. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

Protokołowała: Krystyna Kajdan

Nowi członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej na lata 2022–2027

Marcin Jankowski 
(fot. M.J.)

Agata Kachel 
(fot. Jarosław Markowski)

Marcin Macioł 
(fot. Krzysztof Macioł)

Michał Otrębski 
(fot. M.O.)
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Og³oszenia duszpasterskie
26 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(25 września 2022 r.)

1. Uczniów klas ósmych, którzy chcą 
w przyszłym roku przystąpić do 
sakramentu bierzmowania, zapra-
szamy na spotkanie organizacyjne 
w poniedziałek o 18.45 w salce 
parafialnej. Natomiast rodziców 
kandydatów do bierzmowania 
zapraszamy na jedno spotkanie  
w środę 28 września na 18.30  
w salce parafialnej. 

2. W poniedziałek swoje imieniny ob-
chodzi  ks. abp senior Damian Zi-
moń. Pamiętajmy o nim w naszych 
modlitwach.  

3. W czwartek obchodzimy Święto 
Świętych Archaniołów Michała, Ga-
briela i Rafała, a  w sobotę wspo-

W Eucharystii spotykamy się  
z Chrystusem, który jest na-

szym Nauczycielem i Pasterzem. 
Jako nauczyciel ukazuje nam od-
wieczną prawdę, a jako pasterz po-
maga nam według niej żyć. Otwórz-
my serca na Boże pouczenie, także 
to wymagające. 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy 
w modlitwie o tych, którzy z po-
wodu wojny lub innych nieszczęść 
musieli opuścić swoją ojczyznę.  

Kolekta przeznaczona jest na Wy-
dział Teologiczny UŚ. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę.  

mnienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza 
sobota miesiąca. Na poranną Mszę 
świętą szczególnie gorąco zapra-
szamy wszystkich członków Żywego 
Różańca.

5. W sobotę odwiedzimy naszych cho-
rych z posługą sakramentalną, pro-
simy ich zgłaszać.

6. W sobotę rozpoczynamy miesiąc 
różańcowy. Zapraszamy wszystkich 
na nabożeństwa różańcowe. Bę-
dziemy je odprawiali codziennie  
o godz. 17.15. W związku z ró-
żańcem w październiku nie będzie 
sobotniej adoracji.

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. 
o godz. 10.30 poświęcimy różań-
ce dzieciom pierwszokomunijnym. 
Dzieci wraz z rodzicami rozpoczną  
w ten sposób swoje przygotowanie 
do Pierwszej Komunii we wspólno-
cie parafialnej. 

8. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Szczygłów.

9. W dzisiejszym numerze „Gościa 
Niedzielnego” przeczytamy m.in. ar-
tykuł o przygotowaniach młodzieży 
do bierzmowania. Jest także nowy 
numer Małego Gościa z dodatkiem 
– silikonowym różańcem.  

10. W dniach 26-30 września 2022 
roku w SP 65 odbędzie się zbiór-
ka sprzętu dla dzieci z rodzin po-
trzebujących wsparcia. Zbieramy 
sprzęt sportowy i gry planszowe, 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
25 września do 2 października 2022 r.

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

ta Staszewskich (rocznica 
śmierci) – o dar życia wieczne-
go

9.00 Za ++ rodziców Wiktorię i Mi-
chała Przysieckich, siostry Ire-
nę i Helenę oraz szwagra Ma-
riana – o radość życia wiecz- 
nego

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)

PONIEDZIAŁEK 26.09 
8.00  W intencji Magdaleny i jej ro-

dziny - z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

18.00 Przez Maryję Niepokalaną  
o błogosławieństwo Boże, ja-
sne wzrastanie i radosne ser-
duszko dla Marysi z okazji jej 
4. rocznicy urodzin

WTOREK  27.09 – WSPOMNIENIE  
ŚW. WINCENTEGO À PAULO, prezbitera
8.00  Za + Emilię Grucę – o radość 

życia wiecznego (od Władysła-
wy i Mieczysława Kowalcze)

18.00  Dziękczynna w intencji Michała 
Otrębskiego z okazji 20. rocz-
nicy urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie  
i dary Ducha Świętego

W tygodniu od 25 września do 1 października 2022 
roku modlimy się za mieszkańców ulicy SZCZYGŁÓW. 

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

Módlmy się za siebie wzajemnie…

nowe i niezniszczone. Rzeczy moż-
na będzie zostawiać na parterze 
przy portierni. Akcja zakończy się 
koncertem 30 września o godzinie 
17.00 przy budynku szkoły. Wystąpi 

absolwentka SP 65 – Julia Borów-
ka. Zachęcamy do udziału w akcji!

11. Na nowy tydzień życzymy Bożego 
błogosławieństwa.



ŚRODA  28.09 – WSPOMNIENIE ŚW. WA-
CŁAWA, męczennika
8.00 Za + Henryka Kowalskiego –  

o radość życia wiecznego
18.00 Za + Eryka Tomeckiego (rocz-

nica urodzin) – o dar życia wiecz-
nego

CZWARTEK  29.09 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, 
GABRIELA i RAFAŁA
8.00 Z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski i z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże w rocz-
nicę ślubu dla rodziny Iwony  
i Piotra

18.00 Za ++ męża Alfreda, rodziców 
Annę i Eryka Tomeckich, sio-
strę Annę i szwagra Emanuela 
– o radość życia wiecznego

PIĄTEK 30.09 – WSPOMNIENIE ŚW. HIE-
RONIMA, prezbitera i doktora Kościoła
8.00 Za + Marię Ledecką – o dar 

życia wiecznego (od Jadwigi  
z rodziną)

18.00 Za + syna Piotra Króla (4. rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

SOBOTA  01.10
8.00 Za ++ członków Żywego Różań-

ca Świętego - o dar życia wiecz-
nego

18.00 Dziękczynna w intencji Urszuli 
z okazji 70. rocznicy urodzin,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie na dalsze lata 
życia

 
27. NIEDZIELA ZWYKŁA  02.10 
7.30 Za ++ Rudolfa (7. rocznica 

śmierci), syna Czesława oraz 
rodziców z obu stron – o dar 
nieba

9.00 Dziękczynna w intencji Wilhel-
ma i Krystyny z okazji 61. 
rocznicy ślubu oraz w intencji 
Krystyny z okazji 81. rocznicy 
urodzin, a także w intencji có-
rek z rodzinami – o dalsze  
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

10.30 1 int. Za ++ Tadeusza Kusz-
plaka oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Władysława Gwóźdź 
– o dar życia wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmują-
cego chrzest: Olafa Siedlacz-
ka, jego rodziców i chrzestnych 
oraz za roczne dziecko: Łucję 
Gaś

18.00 Za + Franciszka Goli (1. rocz-
nica śmierci) oraz za + żonę 
Helenę – o radość życia wiecz-
nego

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.


