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I czyt.: Iz 42, 1-4. 6-7 Psalm: 29, 1b-4.9b-10

II czyt.: Dz 10, 34-38 Ewangelia: Mt 3, 13-17

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Ojcze święty Benedykcie – dziękujemy!
Kochani Parafianie!

Musicie mi wybaczyć osobisty ton. Bardzo go pokochałem, choć nigdy nie spotka-
łem osobiście. Jego wybór na papieża miałem szczęście przeżyć w Rzymie jako 
dziennikarz Gościa. Stałem tuż pod balkonem Bazyliki św. Piotra i byłem szczę-
śliwy, że to on. Dzięki niemu po wielkim Janie Pawle II nie czułem się osierocony. 
Benedykt XVI dawał poczucie „skały”. Takie jest zadanie Piotra – umacniać wiarę 
braci, być znakiem jedności Kościoła. Być skałą. Sam wydawał się jako człowiek 
kimś bardzo kruchym i delikatnym, jakby z porcelany. Ale jego słowa miały w sobie 
blask prawdy, niosły nadzieję, podnosiły na duchu, były solą i światłem. Wciąż 
czytam jego teksty, kazania. I zawsze odkrywam w nich coś świeżego, odkryw-

czego, głębokiego. Karmię się Je- 
go nauczaniem i Jego świadec-
twem. Ufam, że teraz, po jego 
śmierci, jego wielkość zajaśnieje 
nowym blaskiem. Będę nadal 
czerpał z tej wielkiej teologicznej 
kopalni. A urobek będę oferował 
Wam na ambonie. Jestem Bogu 
wdzięczny za ten niezwykły papie-
ski „dream team” – Jana Pawła  
i Benedykta! Pozostaną latarnią  
na trudny obecny czas Kościoła. 
Chyba nie tylko dla mnie. 

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz Benedykt XVI – papież senior (1927–2022)
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Chrzest Jezusa, Chrzest nasz

1.Jego chrzest jest zapowiedzią śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Zanurze-
nie oznacza śmierć. Jezus wchodzi w rzekę ludzkich losów. Bierze na siebie 

naszą grzeszność i jej konsekwencje. Jan Chrzciciel słusznie zauważa, że Jezus nie 
potrzebuje chrztu. To my, grzesznicy, potrzebujemy odpuszczenia grzechów, duchowej 
oczyszczającej kąpieli, czyli chrztu. Jezus jako Mesjasz staje po naszej stronie, jest 
solidarny z całą grzeszną ludzkością. Święty Paweł pisze mocne słowa: „On [Bóg] 
to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 
sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21). Ostateczną konsekwencją grzechu jest śmierć. 
Jezus zanurza się w rzekę grzechów aż po utonięcie, aż po śmierć na krzyżu. Pełne 
zanurzenie. 

2. Chrzest w Jordanie jest zarazem zapowiedzią Jego zmartwychwstania. „Natych-
miast wyszedł z wody”. Oto wyjście z rzeki śmierci do nowego życia. Nad Jezu-

sem otwiera się niebo, zstępuje na Niego Duch Święty. A Ojciec objawia swoją miłość 
do odwiecznego Syna. Zmartwychwstanie jest początkiem nieba. Chrzest nie jest 
tylko oczyszczeniem z grzechów, jest także wprowadzeniem do nieba, jest nowym ży-
ciem. Jest darem wspólnoty z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jezus przychodzi nie 
tylko po to, by uwolnić nas od grzechów, ale po to, aby podarować nam nowy rodzaj 
istnienia, aby wynieść nas na poziom nieba. 

3. Chrzest w Jordanie był zapowiedzią sakramentu chrztu. Wtedy zostaliśmy za-
nurzeni w Chrystusową Paschę. Oczyszczeni z grzechu pierworodnego i wszyst-

kich innych grzechów oraz obdarowani nowym życiem, wezwani do zmartwychwstania, 
namaszczeni Duchem Świętym. Z Jezusem umieramy i rodzimy się na nowo. Tak 
jak chrzest w Jordanie był inauguracją działalności Chrystusa, tak nasz chrzest jest 
początkiem naszego chrześcijańskiego życia. Chrzest jest inicjacją, początkiem drogi, 
jest ziarnem, z którego ma wyrosnąć drzewo dające owoce dojrzałego życia i świadec-
twa. 

4. Warto dziś pomyśleć o tym, do czego zobowiązuje nas chrzest. Jako ochrzczeni 
mamy swój udział w kapłańskiej godności i misji Chrystusa. Chrzest jest pod-

stawą kapłaństwa powszechnego wiernych, od którego kapłaństwo urzędowe różni 
się istotowo. Niemniej jednak to powszechne kapłaństwo i kapłaństwo wynikające ze 
święceń są sobie wzajemnie przyporządkowane. W czym się przejawia powszechne 
kapłaństwo bazujące na chrzcie? To każdy akt modlitwy, oddawania Bogu chwały, 
ofiarowania swoich cierpień czy zmagań. To szukanie Bożej woli i wypełnianie jej. 
Dawanie świadectwa o Jezusie w środowisku. To przekazywanie wiary w rodzinie. To 
nawracanie się, czyli umieranie dla grzechu, egoizmu, pychy (każda spowiedź jest 
powrotem do łaski chrztu). To przepajanie duchem Bożym „świeckiej” codzienno-
ści, życia społecznego, kulturalnego, politycznego. Można powiedzieć, że zadaniem 
„świeckich” kapłanów jest „otwieranie nieba nad naszym światem”. Nad domem, 
szkołą, szpitalem, sądem itd. To głoszenie, że jesteśmy synami i córkami samego 
Boga – i w tym tkwi źródło ludzkiej wielkości, godności i odpowiedzialności. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Lista dzieci, 
które zostały ochrzczone 

w naszej świątyni 
w iV kwartale 2022

1. Olaf Siedlaczek

2. Liliana Gołąb

3. Irena Bilnicka

4. Jakub Ceranowicz

5. Eryk Mirowski

6. Weronika Berdyczowska

7. Zuzanna Kucharczyk

8. Jan Łabuziński

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 iV kwartale 2022

1. Wawrzyniak Leszek – 63 lata

2. Kuśmierski Andrzej – 97 lat

3. Piernikarczyk Józef – 91 lat

4. Galiński Zbigniew – 75 lat

5. Matysik Ewa – 71 lat

6. Ślączka Zdzisław – 79 lat

7. Widera Jan – 86 lat

8. Wysluch Helena – 86 lat

9. Budniok Krystyna – 83 lata

10. Pachlewski Zbigniew – 87 lat

11. Gierlotka Karol – 100 lat

12. Turek Janusz – 78 lat

Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie, a Światłość 

Wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym. 

Amen.



4

Statystyka duszpasterska Parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi  
w Katowicach-Brynowie (porównawcza na przestrzeni różnych lat)

Rok 2004 2010 2018 2020 2021 2022

Liczba udzielonych 
chrztów świętych:

47 37 30 31 29 28

Liczba zawartych małżeństw: 16 16 10 4 5 2

Liczba pogrzebów 
– zmarłych parafian:

60 68 75 69 76 71

Liczba rozdzielonych 
Komunii świętych:

79.135 68.648 64.790 18.000 26.000 27.000

Liczba dzieci 
pierwszokomunijnych:
W tym – wczesnokomunijnych:

82
7

50
2

40
6

47
6

45
5

45
4

Liczba bierzmowańców: 74 39 16 25 25 31

Sakramentu Chorych udzielono: 254 369 483 56 5 125

Liczba zgłoszonych apostatów: 0 0 0 6 6 4

Rok Pański 2022 dobiegł końca. Dziękujemy dziś za niego Panu Bogu. 
Spoglądając wstecz próbujemy dokonać bilansu. Dziś dotarła do nas 

wieść o śmierci Benedykta XVI. Trudno oderwać myśl od tego faktu. Umarł 
wielki człowiek Kościoła, świadek Chrystusa, łączący w sobie wiarę dziecka 
i mądrość kilku profesorów. Epoka Kościoła związana z niezwykłym duetem 
dwóch wielkich papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI się zamknęła.

Druga myśl, od której trudno się oderwać, jest taka, że ten rok upłynął pod 
znakiem wojny na Ukrainie. Ten temat wciąż powracał w naszych modlitwach. 
Wśród nas pojawili się uciekinierzy z Ukrainy. W nas samych jest nadal wiele 
pytań i obaw o pokój w naszej ojczyźnie. Wojna trwa. Oby przyszły rok przyniósł 
jej upragnione zakończenie. 

Podsumowanie 2022
Szkic do kazania wygłoszonego na Mszy św. na zakończenie roku
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Życie parafialne

Jeśli chodzi ,o życie parafialne, to zaczęliśmy ten rok jeszcze w klimatach 
niepokojów związanych z covidem. Nie było rok temu kolędy. Na szczęście wielu 
parafian powróciło po „covidowej” przerwie do niedzielnych Eucharystii. W roku 
2019, czyli przed pandemią, liczba dominicantes (uczestników niedzielnej Mszy 
św.)  wynosiła ok. 950 osób. W minionym roku ten wskaźnik wiosną wynosił 
762 osoby, jesienią 719 osób. Czyli mamy spadek ok. 20 proc. w wyniku 
epidemii. Wiele osób zwraca słusznie uwagę, że epidemia przyspieszyła procesy 
sekularyzacyjne. Jeśli nasza parafia obejmuje ok. 7500 parafian, to regularnych 
uczestników niedzielnej Eucharystii mamy ok. 10 proc. 

Chrztów było 28 (18 dziewczynek i 10 chłopców). Rok wcześniej chrztów było 
29. Od kilku lat ta liczba utrzymuje się na podobnym poziomie. Zauważamy 
jednak, że dzieci są chrzczone w coraz późniejszym wieku. Pojawiają się też 
sytuacje rodziców, którzy nie chrzczą dzieci ulegając poglądowi modnemu, choć 
głupiemu, że nie chcą dziecku niczego narzucać. Wychowanie jest z natury rzeczy 
narzucaniem dziecku zasad i wizji świata, wedle której żyją rodzice. Wiara jest 
darem, który człowiek może jako dorosły odrzucić. Ale jeśli nie przekażemy mu 
tego daru, to jak odnajdzie do niego drogę? 

Pierwsza komunia. Przystąpiło 41 dzieci, w tym 23 chłopców i 18 dziewczynek. 
Do wczesnej Komunii Św. przystąpiło 4 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców. 
Komunie miały miejsce przez dwie kolejne soboty w maju. A wczesna na 
dodatkowej mszy w niedzielę. To dobry pomysł, moim zdaniem. Osobne msze 
sobotnie tylko dla dzieci komunijnych i ich rodzin zapełniają kościół. I co 
ważniejsze, pozwalają lepiej przeżyć dzieciom Komunie niż na mszy niedzielnej. 
W niedzielę na Mszy o 10.30 dzieci pokazały się parafianom. Frekwencja  
w białym tygodniu była całkiem niezła. 

Bierzmowania we wrześniu udzielił naszej młodzieży bp Grzegorz Olszowski. 
Ten sakrament przyjęło 31 osób, w tym 14 chłopców i 17 dziewcząt. Przy okazji 
warto wspomnieć o koncercie pod nazwą „Qulturalne bierzmowanie”, który odbył 
się we wrześniu i był próbą docierania do młodzieży z Ewangelią przez muzykę. 
To było pierwsze takie wydarzenie w naszej diecezji, nie wszystko było udane, ale 
zasadniczo pomysł wydaje się dobry. 

Sakramentalny związek małżeński zawarło w naszym kościele zaledwie 2 pary 
narzeczonych. W zeszłym roku było ich 5. Czyli pogłębia się tendencja spadkowa. 
Młodzi ludzie boją się decyzji na zawsze. Musimy modlić się nie tylko o powołania 
do kapłaństwa, ale i do małżeństwa. 

Sakrament chorych przyjęło 125 parafian. Odwiedzamy kilkunastu chorych  
w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W niedzielę chodzą szafarze, do kilku osób. 
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Mamy 6 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Dziękujemy za ich posługę. Można 
poprosić o przynoszenie Komunii św. do chorych w każdą niedzielę. 

Wciąż niestety obserwujemy zjawisko apostazji. W tym roku 4 osoby prosiły  
o odnotowanie w księdze chrztów, że występują z Kościoła. W zeszłym roku było 
ich 6. 

Odeszło do Boga w minionym roku 71 parafian. Ta liczba na przestrzeni lat 
prawie się nie zmienia. Patrząc na tę listę wspomnijmy śp. Zosię Leńczyk (przez 
15 lat była gospodynią na naszym probostwie), Zosię Walasek (lekkoatletka, 
mistrzyni Polski w biegu na 800 m, uczestniczka Olimpiady w Rzymie w 1960 
r.), Karola Gierlotkę (architekt naszego kościoła), Ewę Solską (lekarz pediatra), 
Wiesława Szweda (lekarz chirurg), Alinę Pilch-Kowalczyk (dzielna matka wy-
chowująca niepełnosprawną córkę i organizująca pomoc dla tego typu dzieci  
w Katowicach).

Rekolekcje wielkopostne poprowadzone przez ks. Jacka Plecha były poświęcone 
postaci bł. ks. Jana Machy pod hasłem „Wszytko będzie dobrze”.

Ukraina, nowa prD i kolęDa

Temat Ukrainy. Wielu z nas otworzyło serce. Organizowaliśmy paczki, była 
zbiórka pieniężna. Zebraliśmy wtedy 14 tys. złotych. Udało się przeprowadzić 
szybki remont mieszkania po ks. Kocurku. Zamieszkało w tym mieszkaniu 9 
osób z Ukrainy. Część z nich wróciła do ojczyzny. Jedna mama z synem się 
przeprowadziła. W tej chwili mieszka u nas jeszcze jedna mama z córką. 

W tym roku odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dziękujemy 
poprzednim jej członkom. Nowym życzymy owocnej posługi. 

Po dwuletniej przerwie wróciliśmy do tradycyjnej kolędy. Pierwsze obserwacje: 
nasza parafia się rozwija, bo powstają nowe bloki pełne głównie młodych ludzi. 
A jednocześnie na kolędzie widać, jak wielu mamy starszych ludzi. Póki co, za 
wcześnie na jakieś podsumowanie. Do sprawy wrócimy na koniec kolędy. 

Sprawy materialne

Jeśli chodzi o sprawy materialne, to udało się, co następuje: 
1. Wykonaliśmy konieczną konserwację wieży i jej pokrycia. Przy okazji 

okazało się, że wieża ma pewne pęknięcia. Sprawa jest monitorowana 
przez naszych fachowców. Z tego powodu przez jakiś czas korzystaliśmy 
tylko z jednego dzwonu, w tej chwili biją dwa. Co będzie dalej, zobaczymy.

2. Odmalowaliśmy uszkodzone fragmenty dachu na probostwie. Wykonaliśmy 
jeszcze kilka drobnych napraw na probostwie.

3. W kościele w kaplicy chrztu św. pojawiła się ikona Samarytanki autorstwa 
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pana Michała Płoskiego, a w prezbiterium nowy obraz św. Jana Pawła II.  
To dzieło pani Zofii Wywioł. Ufundował je nasz parafianin. W kaplicy 
chrztu będzie jeszcze jedna ikona. Już jest przygotowana. Jaka? Wszystko  
w swoim czasie.

4. Zakupiliśmy też nowe figury do stajenki. 
5. Wykonaliśmy także podkładki ocieplające na ławki. Wielu z was o to 

prosiło. Zrobiło się cieplej. 
6. Pozostaje trudny temat domu parafialnego, który wymaga całościowego 

remontu. 
7. W nowym roku czeka nas także dość kosztowny, ale niezbędny remont,  

a właściwie wymiana instalacji odgromowej kościoła. 

poDziękowania

Dziękuję serdecznie wszystkim Parafianom za wielką życzliwość, za ofiarność, 
za przywiązanie do naszego kościoła. Za wszelkie uwagi, także te krytyczne.  
Jestem wdzięczny Panu Bogu za moich znakomitych współpracowników. Na 
pierwszym miejscu dziękuję księdzu Tomkowi, wikariuszowi. A także księdzu 
Markowi i księdzu Stefanowi Czermińskiemu, który nas wspiera.  Dziękuję Panu 
kościelnemu Dawidowi i jego pomocnikowi Panu Andrzejowi, Pani Krystynie 
za gazetkę i kancelarię, Paniom Stasi, Celinie, Janinie, które pomagają na 
probostwie. Dziękuję Pani Ewie z mężem, która sprząta kościół! Dziękuję naszym 
organistom: Panu Jarkowi i wspomagających go Siostrze Danieli, Panu Michałowi 
i Nikodemowi. Naszym Szafarzom! Radzie Parafialnej! Katechetkom! Wszystkim, 
którzy wspierają naszą wspólnotę w drodze do nieba. 

DUchowe reflekSje

Na zakończenie dwie duchowe refleksje. Pod koniec roku pojawiają się różne 
podsumowania. Katolicka Agencja Informacyjna zapytała ks. prof. Jerzego 
Szymika, co uważa za najważniejsze w minionym roku. Jego odpowiedź jest 
bardzo ciekawa: „Redakcja KAI sygnalizuje kilka faktów/zjawisk: Ukraina, wojna, 
udział Kościoła w pomocy uchodźcom, synod, kryzys, pedofilia, dyskusja o JPII, 
spadek praktyk, apostazje i powroty, hasło roku „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 
Każde z tych wydarzeń uważam za ważne, żadnego nie lekceważę i nie chcę 
silić się na jakąś pseudo oryginalność. Ale chcę jednak zwrócić uwagę na coś 
najgłębszego i tym samym fundamentalnego dla Kościoła, który – jak uczy 
Benedykt XVI – „jest z Eucharystii i jest Eucharystią”. To istota i klucz. Otóż  
w 2022 roku w Polsce przeszło 30 tysięcy mężczyzn trwało wiernie w powołaniu 
i stanie księdza rzymskokatolickiego. Z tego powodu – że ci mężczyźni rzucili 
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życie na szalę Sprawy Chrystusa – i z racji wiary i pracy pokoleń (co dało gęstą 
sieć kościołów i kaplic w Polsce), każdy wierzący miał w 2022 roku dostęp do 
Eucharystii – niedzielnej, ale też dosłownie codziennej. Z tego jest polski Kościół, 
to, co w nim najwspanialsze: Ciało i Krew Chrystusa wydane za nas, dostępne 
wszędzie w Polsce, bez większych trudności i wyrzeczeń ze strony wiernych. 
„W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła” – to jeszcze 
raz Benedykt XVI. I właśnie to uważam za kluczowe wydarzenie dla Kościoła  
w Polsce A.D. 2022”.

I druga myśl ku przyszłości. Benedykt XVI żegnając się z rodakami po raz 
ostatni, jesienią 2011 roku we Fryburgu Bryzgowijskim powiedział: „Nie ma nic 
piękniejszego niż poznać Chrystusa i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim. Z tego 
doświadczenia rodzi się w końcu pewność: «Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość». 
Gdzie obecny jest Bóg, tam jest nadzieja i tam otwierają się nowe i często 
nieoczekiwane perspektywy, które wykraczają poza dzień dzisiejszy i sprawy 
nietrwałe”. 

Tą myślą kończę. Nie wiemy, co nas czeka w 2023, ale pewne jest jedno: 
gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość! Niech ta nadzieja nas prowadzi. 

Ks. Tomasz Jaklewicz

Ks. Tomasz Klikowicz – wikariusz – 
21 lutego 2022 roku 
obchodził 40. rocznicę urodzin 
(fot. arch. parafii)

To się także wydarzyło w 2022 roku...
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24 grudnia 2022 roku parafia obchodziła 65. rocznicę poświęcenia naszego kościoła 
(fot. arch. parafii)

Ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz – dziekan 
dekanatu Katowice-Panewniki – 16 maja 
2022 roku obchodził w naszej parafii 
30. rocznicę święceń kapłańskich 
(fot. arch. parafii)

Ks. prałat Marek Gancarczyk – rezydent – 
16 maja 2022 roku obchodził w naszej 

parafii 30. rocznicę święceń kapłańskich 
(fot. arch. parafii)
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Og³oszenia duszpasterskie
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(8 stycznia 2023 r.)

1. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia. Od ponie-
działku rozpoczyna się okres zwykły 
roku liturgicznego. Tradycyjnie śpie-
wamy kolędy do 2 lutego. 

2. Zapraszamy na Wieczór Filmowy:  
w czwartek 12 stycznia po mszy świę-
tej wieczornej czyli ok. 18.45 do salki 
parafialnej, na przebój kinowy z 2020 
roku „Cud Guadalupe”. Film opowiada 
o objawianiach Matki Bożej w Guada-
lupe, które miały miejsce prawie 500 
lat temu. Szczegóły na afiszach w ga-
blotkach. W trakcie poczęstunek: kawa, 
herbata, ciastka. Wstęp wolny!

3. W tym tygodniu ostatnie odwiedzi-
ny duszpasterskie. Dzisiaj od 14.00 
pierwsza kolęda: ul. Orkana 17, 17a, 
17b, 17c, 19, 19a, 19b, 19c; druga:  
ul. Orkana 21, 21a, 21b, 21c, 21d: 
trzecia: ul. Orkana 23, 23a, 23b, 23c, 

Dzisiejsza niedziela obchodzona 
jest jako Święto Chrztu Pań-

skiego. Jezus zaczyna swoją misję 
od chrztu w Jordanie. Choć sam był 
bez grzechu stanął pośród grzesz-
ników, aby wziąć na siebie winy 
całego świata i pojednać nas z Oj-
cem. Dziękujmy dziś za dar naszego 
chrztu, w którym zostaliśmy obmyci 
z naszych grzechów i otrzymaliśmy 
obietnicę życia wiecznego. 

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

25, 25a, 25b, 25c. W poniedziałek 
od 16.00 pierwsza kolęda: ul. Orkana 
13, od 13a do 13f, 15, od 15a do 15d; 
druga: ul. Orkana 12, 14, 16, 16a, 16b; 
trzecia: ul. Orkana 18, 18a, 18b, 20, 
20a, 20b, 22, 22a. We wtorek od 16.00 
pierwsza kolęda: ul. Rolna 21, 23, 25, 
27, 29: druga: ul. Nasypowa 12, 12a, 
trzecia: ul. Rolna 17, 17a, 17b, 17c.  
W środę od 16.00 pierwsza kolęda:  
ul. Nasypowa 13 i 15; druga: ul. Nasy-
powa od 4-11. W czwartek od 16.00 
pierwsza kolęda: ul. Nasypowa 18, 18a, 
20 oraz od 23-59; druga: ul. Nasypowa 
14, 14a; trzecia: ul. Nasypowa 17, 19, 
21.

4. Kolęda dodatkowa dla osób, które nie 
mogły przyjąć w swoim terminie, odbę-
dzie się w sobotę 14 stycznia od 14.00. 
Chętnych prosimy zgłaszać do piątku 
13 stycznia w zakrystii lub w kancelarii. 

5. W sobotę od 17.00 do 18.00 adoracja 
Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi. 

6. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby archidiecezji. Tego 
dnia będziemy gościć w naszej parafii 
ks. Jacka Kocura, proboszcza rzymsko-
katolickiej parafii we Lwowie. Ksiądz 
Jacek będzie głosił Słowo Boże, a po 
mszach przed kościołem będzie prosił 
o materialne wsparcie dla swojej parafii. 

7. W Gościu Niedzielny znajdziemy dziś 
dodatek poświęcony w całości osobie 
papieża Benedykta XVI. Cena 10 zł. 

8. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Jerzyków.

9. Wszystkim życzymy Bożego błogosła-
wieństwa i nadziei.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
8 do 15 stycznia 2023 r.

NIEDZIELA  08.01 
7.30 Dziękczynna z okazji urodzin 

Elżbiety, z prośbą o wszelkie 
łaski oraz Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej

9.00 Za + Zofię Leńczyk (1. roczni-
ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

10.30  W intencji Tomasza Kołodzie-
ja z okazji 11. rocznicy uro-
dzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego (od babci  
i dziadka)

12.00 W intencji dzieci przyjmują-
cych chrzest święty: Ksawere-
go Jezioro i Paolo Modolo,  ich 
rodziców i chrzestnych oraz za 
roczne dziecko: Ignacego 
Magdziarza

18.00 Za + Reginę Zaleską (od 
współpracownicy Barbary)

PONIEDZIAŁEK  09.01
8.00 Za ++ rodziców Leszka (rocz-

nica śmierci) i Marię oraz za 
++ z rodziny z obu stron –  
o radość życia wiecznego

18.00 W intencji syna Stanisława  
z okazji urodzin, z prośbą  
o zdrowie i nieustającą opiekę 
Matki Boskiej

WTOREK  10.01
8.00 1 int. Za ++ Marię, Władysła-

wa Chołowczak, Julię i Annę 
Jezierskie – o dar życia wiecz-
nego

 2 int. Za + Jana Maresza –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ Marię Kurek i Teresę 
Drymer – o dar życia wieczne-
go

W tygodniu od 8 do 14 stycznia 2023 roku mo-

dlimy się za mieszkańców ulicy JERZYKÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, 

wiekiem osłabionych, samotnych i tych, którzy się 

źle mają oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 

przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 

nadziei oraz obfitych darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



 

ŚRODA  11.01 
8.00 Za + Bronisławę Chudzik –  

o radość życia wiecznego (od 
rodziny Janeczków)

18.00 Za + Genowefę Kowalską (1. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK  12.01 
8.00 Za + Elżbietę Kobę – o radość 

życia wiecznego (od znajo-
mych z parafii)

18.00 Za ++ rodziców Marię i Micha-
ła Jurczuk – o radość życia 
wiecznego

PIĄTEK  13.01 
8.00 W intencji chorych członków 

Żywego Różańca Świętego  
i ich rodzin

18.00 Do Opatrzności Bożej w inten-
cji Danuty Strzempa z okazji 
75. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie, także 
dla dzieci i wnuków

SOBOTA  14.01 
8.00 1 int. W intencji Gertrudy 

Węgrzyn z okazji 91. rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i z prośbą  
o zdrowie i pomyślność oraz 
wszelkie potrzebne łaski

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Anety z okazji 50. rocznicy 
urodzin, z prośbą o zdrowie  
i Boże błogosławieństwo

18.00  Za ++ Stefanię i Władysława 
Czarneckich oraz za  Stefanię 
i Józefa Górszczyków – o ra-
dość życia wiecznego

NIEDZIELA  15.01 
7.30 Za + Jerzego Szmyrgałło (15. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

9.00 Za + Irenę Przysiecką (roczni-
ca urodzin) oraz  za ++ z ro-
dziny – o radość życia wiecz-
nego

10.30  Za ++ rodziców Jadwigę i Mi-
kołaja Czakańskich oraz za  
+ siostrę Weronikę – o dar  
nieba

12.00 Rezerwacja
18.00 W intencji rodziny Katarzyny  

i Michała Płocharskich oraz 
ich dzieci, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie  
i dary Ducha Świętego

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego: 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.


