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Nr 30 (1245) 
rok XXVIII

 23.  Niedziela zwykła
I czyt.: Iz 35, 4-7a Psalm: 146, 6c-10

I I czyt.: Jk 2, 1-5 Ewangelia: Mk 7, 31-37

Panie Janku, dziękujemy!
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej odszedł od nas pan 

Jan Rak, nasz kochany kościelny. Służył Bogu, Kościołowi i naszej 

parafii przez 60 lat. W poniedziałek pożegnaliśmy go w naszej 

świątyni, spoczął na cmentarzu 

przy ul. Sienkiewicza. Był żywą 

historią naszej Parafii. Pozo-

stanie w naszych sercach jako 

pan Janek. Dziękujemy Bogu za 

dar, jakim był! Żonie i Bliskim 

wyrażamy szczere współczucie 

i zapewniamy o modlitwie. 

Ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz  

Ks. Tomasz Klikowicz

oraz Parafianie

Jan Rak (fot. arch. rodzinne)
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1.    „Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”. 
Ewangelista nie pisze, kto konkretnie przyprowadził głuchoniemego. Ludzie 

proszący o cud pozostają anonimowi. Ich prośba świadczy o ich wierze w moc 
Jezusa. Chcą, by On położył na niego rękę. To piękny zwrot, który może i nas 
inspirować. Wolno i trzeba prosić Jezusa: „Panie, połóż rękę na naszych bliskich, 
którzy chorują. Połóż rękę na tych, którzy są głusi na słowo Boże. Połóż swą rękę 
na mnie, na wszelkich obszarach mojego życia, które pozostają zamknięte dla 
ciebie”. Psalmista modli się pięknie: „Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na 
mnie swą rękę” (Ps 139, 5). Mamy prawo modlić się do Boga o cud. Dla innych, 
dla siebie. Czasem jednak boimy się prosić Boga o to, co przekracza nasz rozum. 
Boimy się dłoni, w których jest nasz ratunek. Nasze wszystko. 

2. „On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną do-
tknął mu języka…”. Po co to „cudowanie”? Czy nie wystarczyło samo słowo? 

Niektórych rażą w Kościele wszelkie tzw. „charyzmatyczne” modlitwy, które uwal-
niają emocjonalność, w których pojawia się płacz lub śmiech lub które posługują 
się gestami np. położenia dłoni na ramieniu, pocałunku ikony, przytulenia krzyża 
itd. Oczywiście można przeakcentować emocjonalność lub przesadzić z „teatralno-
ścią” gestów. Ale widząc Jezusa, który wkłada palce w uszy i dotyka śliną języka, 
rozumiemy, że człowiek potrzebuje gestu, dotyku, znaku. Pan czyni to wszystko  
z dala od tłumu, pewnie dlatego, by nie wzbudzać sensacji. I co ważne, spogląda 
w niebo. To oznacza, że moc uzdrowienia pochodzi z góry. Nie działa tu jakaś 
magia, ale moc miłości Boga Ojca. Pan uczy nas, że zdrowa religijność nie może 
być zimna, zamknięta w sztywnych racjonalnych ramach, nie angażująca uczuć  
i zmysłów. Jesteśmy cieleśni, a chrześcijaństwo jest religią wcielenia. Miłość Boga 
wciela się, ukonkretnia. Wyraża gestem, bliskością, pocałunkiem. 

3. „Effatha”. To oryginalne aramejskie słowo. Dokładnie tak musiało to brzmieć 
w ustach Jezusa. „Otwórz się”. Zauważmy, że to słowo nie jest ani polece-

niem, ani nie jest prośbą. To słowo niesie moc zbawczą. Ono sprawia to, co 
oznacza. Bóg rzekł i stało się – tak czytamy w hymnie o stworzeniu. A teraz Jezus 
naprawia to, co człowiek zepsuł przez grzech, czyli bunt przeciw Stwórcy. Mówi 
„otwórz się”. Efekt: „zaraz otworzyły się jego uszy…”. Słowo Boga – stwarza i zba-
wia. Otwiera uszy, serca. Wydobywa z ciemnych dolin życia, nawet trupa z grobu. 

4. Co to oznacza dla mojego życia? To „effatha”. Co Bóg chce otworzyć we 
mnie? Kogo słucham za mało lub nie słucham wcale? Z pewnością najpierw 

za mało słucham Boga. Jego słowo dociera do nas nie tylko przez Biblię, ale i przez 
słowa ludzi natchnionych przez Ducha Świętego. Nieraz słuchamy tylko tych, którzy 
potwierdzają nasze racje. A prawda może docierać do nas także przez naszych 
krytyków. Sztuki słuchania uczymy się całe życie. Panie, połóż na mnie swą dłoń. 

Ks. Tomasz Jaklewicz

Połóż na mnie swą dłoń
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Kochana Pani Halino, droga Olu, 
droga Rodzino śp. pana Janka  

i droga Rodzino parafialna! 
Tylu nas dzisiaj tutaj jest zgromadzo-

nych w tej świątyni. Myślę, że byłoby 
nas jeszcze znacznie więcej, ale nie 
wszyscy mogli przybyć. Sporo księży 
dało wiadomość, że się modlą i odpra-
wiają Msze za pana Janka. Obecni tu 
księża, jeden były proboszcz i trzech by-
łych wikarych (ks. Drob, ks. Adamski, 
ks. Nowaczyk, ks. Budniak) są repre-
zentantami licznego duchowieństwa, 
które jest wdzięczne panu Janowi. 

Moi drodzy, każdy pogrzeb to trudny 
moment, bardzo trudny, ale patrzymy 
na pożegnanie bliskiego nam człowie-
ka przez pryzmat wiary. Patrzymy ocza-
mi wiary, tak jak patrzył na życie pan 
Janek. Myślę, że tego by on od nas 
oczekiwał, żebyśmy patrzyli na to po-
żegnanie oczyma wiary. Dziś pan Jan 
jest już ostatni raz w naszym kościele, 
w którym spędził tak wiele dni, tak wie-
le miesięcy. Gdyby to podsumować, to 
wyszłoby pewnie nawet wiele lat. Tak 
wiele czasu tu spędził na służbie jako 
kościelny i na modlitwie.

Wiara zaprasza nas do tego, żebyśmy 
Mu przede wszystkim podziękowali. To 
jest najważniejsze w tym momencie – 
wdzięczność!

Wdzięczność Panu Bogu i wdzięcz-
ność jemu. Wdzięczność Panu Bogu za 
dar, jakim był dla nas i naszej parafii. 
Bo to Pan Bóg w najgłębszym sensie 
jest autorem każdego z nas. To Bóg 
powołuje nas do życia w danym miej-
scu, w danym czasie.

Pan Janek przyszedł na świat 3 
czerwca 1934 roku. Jego dom rodzin-
ny znajdował się przy kopalni „Wujek”, 
między dyrekcją a dzisiejszym pomni-
kiem pomordowanych górników. Po-
tem się przeniósł na ulicę Brynowską 
i w zasadzie całe życie był związany  
z naszą dzielnicą i z tą świątynią. 

Bóg nam go podarował jako świad-
ka swojej miłości. Pan Bóg działa w 
sposób prosty, dyskretny, Pan Bóg 
nie przychodzi tylko w spektakularnych 
wydarzeniach, ale bardzo często nas 
nawiedza w prosty sposób. Przychodzi 
przez takich właśnie ludzi jak pan Ja-
nek. Takich, którzy w sposób bardzo 
pokorny, dyskretny, cichy, łagodny,  
a jednocześnie bardzo solidny, po pro-
stu są i służą z wielkim oddaniem. 

Dla wielu księży, a także dla wielu  
z Was Parafian, pan Jan po prostu za-
wsze był. Był do pomocy, był z dobrym 
słowem, po prostu zawsze tu był…  
A Bóg jest właśnie Tym, który zawsze 
jest, który zawsze na nas czeka. Bóg 
ma takich „swoich” ludzi, którzy przez 
swoje ofiarne życie, przez swoją posłu-
gę przypominają nam o tym, że Bóg 
jest z nami i chce nam służyć pomocą. 
Jest obecny, widzi nas i nigdy nas nie 
pozostawia. Pana Jana poznałem, kie-
dy on już był na emeryturze, ale z mo-
ich spotkań z nim, a przede wszystkim 
z wszystkich waszych opowieści o nim, 
taki obraz jego osoby mi się wyłania.

W Ewangelii św. Łukasza w scenie 
ofiarowania Jezusa w świątyni pojawia 
się postać starca Symeona i prorokini 
Anny. Tych dwoje starszych ludzi było 

Księża się zmieniali, a on zawsze był
Kazanie księdza proboszcza Tomasza Jaklewicza w czasie mszy świętej  

pogrzebowej śp. pana Janka Raka – 30 sierpnia 2021 r.
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związanych ze świątynią w Jerozolimie. 
O Symeonie św. Łukasz napisał: „Był 
to człowiek prawy i pobożny, wyczeki-
wał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim”. O prorokini Annie, 
która była wdową podeszłą w latach: 
„Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modlitwach 
dniem i nocą”. Te dwie postacie poja-
wiają się na moment w historii zbawie-
nia. Odgrywają swoją rolę. W naszym 
brynowskim kościele można pozwolić 
sobie na pewną analogię. Otóż Anna 
kojarzy się z panią Małgorzatą Lubiną, 
którą pożegnaliśmy w tym roku. Pani 
Małgosia jak Anna nie rozstawała się 
z tą świątynią, póki jej sił starczało  
i służyła tej wspólnocie na wiele sposo-
bów. I był pan Jan jak biblijny Symeon, 
który zawsze tu był obecny jako czło-
wiek prawy, pobożny, a Duch Święty na 
nim spoczywał.

Kiedy miał 11 lat, to było w 1945 
roku, tuż po zakończeniu wojny, był 
już ministrantem. 23 grudnia 1945 
roku biskup Adamski poświęcił w tym 
miejscu kaplicę, zaadaptowaną ze 
świetlicy związku strzeleckiego. Bry-
nów należał wtedy do parafii Św. Pio-
tra i Pawła, gdzie proboszczem był 
ksiądz kanonik Karol Mathea. On był 
pierwszym proboszczem pana Janka. 
Uczył go łacińskiej ministrantury. Pan 
Janek wspominał, że był bardzo wy-
magającym, surowym proboszczem. 
Przywożono go tutaj bryczką na Msze, 
wikarzy dojeżdżali na motorach. Pan 
Janek był tutaj, kiedy w tym miejscu 
zaczęto sprawować Eucharystię. W tej 
tymczasowej kaplicy czasem zastępo-
wał kościelnego Ignacego Kremzera,  
a potem była jeszcze pani kościelna. 
W końcu 1 grudnia 1957 roku ówcze-
sny proboszcz ks. Adolf Kocurek po-

prosił pana Jana, żeby został kościel-
nym. Wcześniej jeszcze był ks. Paweł 
Lubos tak zwany kuratus tymczasowej 
stacji duszpasterskiej. On zaczął bu-
dować kościół, a dzieło kontynuował 
ks. Kocurek. Budowa napotykała róż-
ne trudności, to był czas trudnej walki  
z komuną. Pan Janek był jednym z bu-
downiczych. W noc Bożego Narodzenia 
1957 roku biskup Bednorz przybył do 
tej budującej się jeszcze świątyni, by 
ją poświęcić. Stały tylko mury i dach. 
Pan Janek wspominał niedawno w na-
szej gazetce, jak to poświęcenie się 
dokonało tuż przed Pasterką w bożona-
rodzeniową mroźną noc. Zabrakło wte-
dy prądu. Potem kolejne wspomnienia  
w gazetce – to pierwsza wizytacja 
w 1960 roku, do późnej nocy trwały 
przygotowania z ks. Kocurkiem. Wiele 
takich opowieści można by tu przyto-
czyć. Był także wypadek w kościele. 
Pan Janek spadł z 8 metrów, połamał 
się, cudem przeżył, wrócił do zdrowia. 
Zmieniali się wikarzy, zmieniali się 
proboszczowie, a pan Janek był cały 
czas. Jak tu przyszedłem jako pro-
boszcz, to na Mszy św. podczas tzw. 
instalacji w zakrystii był pan Janek. Po-
wiedział mi, że jestem jego siódmym 
z kolei proboszczem. Moi drodzy, my 
księża mamy taką skłonność, by my-
śleć, że to my jesteśmy najważniejsi  
w Kościele. A tak wcale nie jest. Każdy  
w Kościele ma swoje miejsce i jest 
niezbędny. Przykład życia pana Janka 
to właśnie pokazuje. Sześćdziesiąt 
lat służby. Pokornej, codziennej, rano, 
wieczór, świątek, piątek, cały czas do 
dyspozycji. To niełatwe życie, pełne 
poświęcenia, pełne pokory. Takie życie 
na drugim planie, ale przecież bez tego 
drugiego planu nie byłoby tego pierw-
szego planu. Zmieniają się kapłani,  
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a kościelny trwa i wie, jak to wszyst-
ko działa. Pan Janek wszystko wiedział  
o naszym kościele, tak mówią wszyscy. 
Sam się przekonałem, jak tu się poja-
wiłem jako początkujący proboszcz, jak 
ważna jest funkcja kościelnego. To czło-
wiek, który wszystko wie, który pomaga 
w drobnych sprawach takich jak prąd 
czy ogrzewanie, czy jakieś inne spra-
wy. To są drobiazgi, które są ważne, bo  
z nich składa się życie. Każdy kościół, 
także nasz, ma swoje zakamarki, tajem-
nice, schowki i swoje skarby, które się 
ujawniają w ciągu całego roku liturgicz-
nego, takie jak Boży grób, stajenka, de-
koracje. Ktoś musi nad tym wszystkim 
panować. To taka posługa może mało 
widoczna, ale niezbędna. Zmieniają się 
kapłani, a kościelny trwa. 

Słowo „służba” w kontekście życia 
pana Janka nabiera wyjątkowego zna-
czenia. Dzisiaj „służba” nie jest w mo-
dzie. Być służącym, być sługą to nie 
brzmi dobrze. Kto chce dziś być służą-
cym, kto by chciał być sługą? Dzisiaj 
wszyscy chcą być menagerami, wszy-
scy chcą zarządzać, chcą coś znaczyć, 
chcą czegoś dokonać, chcą 
się zrealizować, spełniać. 
Chcą zrobić jakąś karierę… 
W „światowych” katego-
riach to nie jest wielka ka-
riera być kościelnym, być 
sługą ołtarza, być służącym 
w kościele. Ale jeśli się-
gniemy do Ewangelii, gdy 
przeczytamy uważnie osiem 
błogosławieństw, to w kon-
tekście życia pana Janka 
odkryjemy tę zupełnie inną 
logikę Bożą. Kto chce być 
wielkim, niech będzie słu-
gą. „Błogosławieni ubodzy 
w duchu, błogosławieni cisi, 

błogosławieni miłosierni, błogosławie-
ni czystego serca, którzy wprowadzają 
pokój… Pokój… Czasem w kościele 
jest nerwowo, potrzebny jest ktoś, kto 
wprowadza pokój, właśnie przez to, że 
wie, co i jak, prawda? Nagroda wielka 
jest w niebie. Nie wiemy, jak będzie 
w niebie, czy jest tam jakieś specjal-
ne miejsce dla kościelnych. Dla pana 
Jana niebo byłoby chyba trudne bez ja-
kiejś formy służby Bogu. Mam nadzie-
ję, że kościelni są potrzebni w niebie. 
Może wspierają jakoś tę nieustającą 
adorację Najwyższego Boga. 

Dziękujemy dziś z serca panu Janowi 
za to wszystko, co zostawił w naszej 
wspólnocie, w naszych sercach. My-
ślę, że każdy z obecnych księży mógł-
by powiedzieć lepszą homilię, mógłby 
dołożyć więcej konkretów, szczegółów. 
Każdy z Was Parafian, też by tu coś 
jeszcze dołożył. Macie pewnie w sercu 
jakieś wspomnienia, słowa czy obrazki 
ze spotkań z panem Janem. Przywołam 
jeszcze jeden taki obrazek. Pan Janek 
już jako emeryt pojawiał się nie tylko  
w niedzielę w zakrystii na Mszy o 10.30, 

Kościelny p. Jan Rak w zakrystii – 2007 rok – jubileusz 50-lecia 
naszego kościoła (fot. Weronika Pawłowicz)
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ale spotykałem go nieraz w kościele 
w tygodniu. Przychodził, siadał sobie 
w ławce z tyłu i odmawiał różaniec. 
Trudno o tym mówić bez wzruszenia. 
To obraz człowieka, który już nie ma 
siły, żeby dalej wypełniać posługę, ale 
nie rozstaje się ze świątynią, bo tak 
bardzo ukochał ten kościół. 

Taki był ten nasz brynowski Symeon. 
Może pani Małgosia, nasza „proroki-
ni Anna”, go zaprosiła. Umarł w dzień 
Matki Bożej Częstochowskiej. Pani Ha-
lina powiedziała, że tego dnia obudził 
się, klęknął… i Pan Bóg zabrał go do 
siebie. Umarł klęcząc. To wymowne. 
Kochani, dziękujmy Panu Bogu, że dał 
nam takiego świadka, takiego kościel-
nego. Pokazał, że w tym naszym świe-
cie pełnym pychy, egoizmu, przepycha-
nia się łokciami, walki o swoje, bycie 
sługą ma ogromny sens. Pan Jan był za-
przeczeniem gwiazdorstwa i w tym jest 
jego wielkość, właśnie w tej pokornej 
służbie. Dawał nam, kapłanom, dobrą 
lekcję. Ale takiej lekcji pokory i służby 
potrzeba nie tylko księżom, ale i nam 
wszystkim. To nam zostawił jako rodzaj 
dziedzictwa i zobowiązania. Jako para-
fianie nie możemy o nim zapomnieć. 
Tak jak staramy się pamiętać o pani 
Małgosi, o panu Wojciechu Kilarze. 
Pan Kilar był sławnym, wielkim artystą,  
i zarazem zwykłym parafianinem, to jest 
piękne. Pan Janek był taki zwyczajny, 
że aż nadzwyczajny. Nie był światowej 
klasy artystą, ale w sensie najgłębszym 
był artystą pokornej służby, heroicznej 
wierności codziennym zwykłym mono-
tonnym zajęciom, to się stało kształ-
tem jego życia, jego miłości. 

Panie Janie, dziękujemy Ci, za to 
wszystko. Dziękujemy też pani Halinie, 
małżonce, za to, że w jakimś sensie, 
nam go podarowała, bo ta jego rodzi-

na parafialna była dla niego bardzo, 
bardzo ważna. Niech nasza wdzięczna 
pamięć o panu Janku przekłada się na 
modlitwę. Niech ta pamięć będzie też 
zaproszeniem, abyśmy szli drogą bło-
gosławieństw. Tą małą, pokorną dro-
gą do Boga, abyśmy tak jak On, takiej 
drogi szukali. 

W takich chwilach jak ta odkrywamy 
na nowo, jak cudowną sprawą jest pa-
rafia, wspólnota parafialna. Sam uczę 
się tej wspólnoty cały czas jako pro-
boszcz. Kościół to jest coś naprawdę 
pięknego. Bo jak sobie poradzić bez 
Kościoła, jak żyć bez wspólnoty wia-
ry? Gdzie byśmy dziś przyszli z naszym 
smutkiem? Kto byłby w stanie docenić 
takiego człowieka, jak pan Janek jak 
nie Kościół, jak nie Chrystus, jak nie 
Ewangelia? Tylko w świetle wiary widzi-
my, że takie osoby jak pan Janek na-
prawdę świecą i to wielkim blaskiem. 
W świecie nikt takich ludzi nie doceni, 
ale w Kościele to są po prostu ludzie 
święci. Przyznam się, że pomyliłem się 
wczoraj w ogłoszeniach, nawet pani 
Krysia, która zawsze czyta uważnie 
ogłoszenia, też nie zauważyła tego błę-
du. Napisałem „św.” zamiast „śp.” …

Panie Janie, dziękujemy Ci! Jesteś 
ostatni raz w naszej świątyni, dzięku-
jemy Ci za wszystko! Myślę, że Pan 
Bóg Ci to wszystko nagrodzi w niebie 
i może tam z Małgosią się spotkacie, 
powspominacie dawne czasy. Bądźmy 
ludźmi nadziei i bądźmy ludźmi prostej 
wiary. Każdy z nas ma swoje życie, ma 
swoją służbę, ma swoje zadania, ale 
jedno jest pewne, żeby żyć prawdziwie 
i pięknie trzeba siebie dać. On siebie 
dał…i ten przykład niech będzie dla 
nas zobowiązaniem.

Dzięki, Panie Janie za to wszystko, 
dzięki! Do zobaczenia w niebie!
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Pan Janek Rak w czasie jubileuszu 50-lecia 
naszego kościoła w 2007 roku (fot. arch. parafii).

26 sierpnia 2021 r. – w uroczy-
stość NMP Częstochowskiej  

i w roku św. Józefa – odszedł do Pana 
śp. Jan Rak, który od 1 grudnia 1957 
roku – czyli od wybudowania nasze-
go kościoła – służył naszej parafii 
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi 
w Brynowie jako kościelny, a potem 
także jako kancelista. 

* * *

Wcześniej śp. pan Janek ofiarnie pra-
cował przy budowie kościoła. Mimo 
przejścia na emeryturę nadal pełnił te 
obowiązki, aż do listopada 2017 roku, 
gdy stan zdrowia nie pozwolił mu już 
na dalszą pracę. Można powiedzieć, 
że w pokorny i maryjny sposób służył  

naszej parafii przez 60 lat. Podkreślał 
i był dumny z tego, że patronem ko-
ścielnych jest sam św. Józef i go na-
śladował. Był zawsze punktualny, uczci-
wy, sumienny, obowiązkowy i chętny do 
pomocy, cokolwiek się w parafii dzia-
ło. Przede wszystkim był człowiekiem 
głębokiej wiary, rozmodlonym, z różań-
cem w ręku. Nikt nigdy nie widział go 
rozgniewanym, zawsze dobrze mówił  
o każdym księdzu i każdym parafiani-
nie. Był zawsze pogodny, uśmiechnię-
ty, miał też poczucie humoru i bardzo 
kochał swoją pracę. Można powie-
dzieć, że był wzorem dla wszystkich 
kościelnych i jak św. Józef strażni-
kiem skarbów Kościoła, a w Brynowie 
wszystkiego, co mieści się pod bardzo 
pojemnym słowem: parafia. Był żywą 
historią naszej brynowskiej parafii  
i encyklopedią wiedzy o Brynowie, o pro- 
boszczach i kapłanach tu posługują-
cych, o ludziach tu mieszkających; cie- 
szył się powszechnym szacunkiem 
wśród księży i parafian. 

* * *

Gdy nie mógł już parafii służyć, zapew-
niał o modlitwie i naprawdę się modlił, 
nadal żył i interesował się wszystkim, 
co się w parafii działo. Często moż-
na było go spotkać w ciągu tygodnia  
w pustym kościele; pokonując dolegli-
wości zdrowotne przychodził, by odmó-
wić różaniec, by się pomodlić w swoim 
kościele. Zmuszał się do spacerów, 
aby jak najdłużej utrzymać kondycję 
fizyczną. Pamięć miał doskonałą! Za-
wsze mogłam na niego liczyć, gdy 
szukałam nowego tematu do gazetki, 
gdy jako nowa mieszkanka Brynowa 

Odszedł szlachetny człOwiek 
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poznawałam tę dzielnicę Katowic, gdy 
powoli odkrywałam tu swoją „małą oj-
czyznę”, głównie dzięki rodzinie para-
fialnej, w której p. Janek był postacią 
numer jeden. Cieszył się, gdy posta-
nowiłam z okazji jubileuszu 50-lecia 
kościoła odnaleźć byłych wikariuszy  
i przeprowadzać z nimi rozmowy na ła-
mach gazetki, bardzo mi w tym poma-
gał i mnie dopingował. A oni w swoich 
wspomnieniach często nawiązywali do 
przyjaznych relacji z p. Jankiem w cza-
sie, gdy w naszej parafii posługiwali; 
prosili, by go pozdrowić. Wiadomość  
o jego śmierci bardzo mnie zaskoczy-
ła. Wszak jeszcze niedawno w połowie 
czerwca byłam go odwiedzić, a  27 lip-
ca zadzwonił do mnie i pytał, co słychać 
w parafii, wszystko go nadal bardzo 
interesowało. Dziękował mi, że umoż-
liwiałam mu słuchanie niedzielnych ka-
zań z naszego kościoła przez telefon  
z mojego laptopa. Było to dla niego bar-
dzo ważne. Nie miał w domu Interne-
tu, więc w okresie choroby i pandemii 
mógł uczestniczyć w Mszach świętych 
tylko przez TVP. Był też bardzo wdzięcz-
ny za to, że parafia zapewniała mu co 
tydzień lekturę „Gościa Niedzielnego”  
i naszej parafialnej gazetki. 

* * *

W 2015 roku – w Uroczystość Chrystu-
sa Króla – pan Jan Rak otrzymał z rąk 
Metropolity Katowickiego Arcybiskupa 
Wiktora Skworca Medal Pro Christi 
Regno w uznaniu zasług w dziele bu-
dowania Królestwa Bożego w Archidie-
cezji Katowickiej. Wcześniej, w 2007 
roku w czasie obchodów jubileuszu 
50-lecia naszego kościoła otrzymał od 
Arcybiskupa Metropolity Katowickiego 
Damiana Zimonia z tej okazji specjalny 
List z gratulacjami, z życzeniami i bło-

gosławieństwem. W liście tym Arcybi-
skup podkreślił, że służba pana Janka 
jest pełna radości i stanowi przykład 
oddania chrześcijańskim wartościom. 
Wręczył mu go biskup Józef Kupny 
w czasie jubileuszowej mszy świętej 
dziękczynnej, która została odprawio-
na 30 grudnia 2007 roku.

* * *

Wierna służba pana Janka brynowskie-
mu kościołowi i parafii miała także 
moment dramatyczny. Na początku 
grudnia 1960 roku przechodził po po-
deście od wieży kościoła do prezbite-
rium – ponad sklepieniem nawy głów-
nej - by wymienić przepalone żarówki. 
Stracił równowagę i spadł z podestu, 
przebił ciałem płytę gipsową i runął 
z wysokości 8 metrów na posadzkę 
kościoła. Na szczęście, spadając, za-
czepił o żyrandol, co znacznie zamor-
tyzowało ten upadek. – Pamiętam, że 
spadając, zobaczyłem tabernakulum  
i zaraz potem straciłem przytomność – 
wspominał pan Janek w okolicznościo-
wym wywiadzie do naszej gazetki. Gdy 
ją odzyskałem, okazało się, że mam 
pękniętą miednicę i stłuczony łokieć, 
upadłem szczęśliwie na lewy bok. Po 
tym wypadku leżałem przez miesiąc  
w szpitalu przy ulicy Francuskiej. Był 
to prawdziwy cud, że się wtedy nie 
zabiłem, ale i znak, że mam dalej żyć  
i służyć naszej brynowskiej wspólnocie. 
Mam dobrego Anioła Stróża – dodał  
z uśmiechem.

* * *

Śp. pan Janek bardzo żywo uczestni-
czył w życiu naszej brynowskiej para-
fii. Od zawsze należał do Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej służąc kolejnym 
proboszczom i parafianom swoim do-
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świadczeniem i wiedzą. Należał także 
do Żywego Różańca Świętego - do jedy-
nej, tak zwanej „męskiej róży”. W pięk-
ny sposób ta wspólnota go pożegnała, 
odmawiając w jego intencji różaniec 
przed mszą świętą pogrzebową. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że jego aktywność 
na rzecz parafii zaczęła się już w 1945 
roku, gdy został ministrantem, można 
powiedzieć, że pan Janek był osobą, 
która spośród wszystkich parafian naj-
więcej czasu spędziła na służbie w po-
bliżu ołtarza. A cechą charakterystycz-
ną tej służby było to, że pierwszy przy-
chodził do kościoła, a wychodził ostat-
ni. Mało kto pamięta, że pan Janek 
był też przez całe lata takim naszym 
parafialnym „Gutenbergiem”, gdyż co 
tydzień w swojej kancelarii drukował, 
na urządzeniu zwanym ryzografem, 
naszą parafialną gazetkę. A nakład  
w czasach, gdy nie było jeszcze stro-
ny internetowej parafii, był niemały, bo 
czasem dochodził do 500 egzemplarzy.

* * *

30 sierpnia br. o godz. 11.00 w naszej 
świątyni mogła go pożegnać nie tylko 
najbliższa rodzina, ale także nasza 
parafialna wspólnota. Mszy świętej po-
grzebowej przewodniczył ks. proboszcz 
Tomasz Jaklewicz, koncelebransami 
byli: nasz były proboszcz ks. Jan Drob 
i trzech byłych wikarych: ks. Romuald 
Adamski, ks. Józef Nowaczyk i ks. prof. 
Józef Budniak. Do mszy świętej służył 
także nasz były parafianin p. Albert 
Karkosz – pierwszy stały diakon w na-
szej archidiecezji katowickiej. Bardzo 
wielu księży, który nie mogli przybyć 
na pogrzeb, przesłało kondolencje, za-
pewnienie o modlitwie i  odprawianych 
przez nich mszach świętych w intencji 
śp. pana Janka.

Pożegnalne kazanie – ciepło i serdecz-
nie - wygłosił Ksiądz Proboszcz, który 
nie krył ogromnego wzruszenia. Oto za 
sprawą śp. pana Janka zobaczył żywy 
brynowski Kościół, piękną rodzinę pa-
rafialną, która tłumnie – z wdzięczno-
ścią w sercu – przyszła pożegnać swo-
jego – od zawsze – kościelnego. Rzecz 
po pandemii niebywała…

Mimo ogromnego żalu, że wraz ze 
zmarłą kilka miesięcy wcześniej śp. 
panią Małgosią Lubiną i teraz śp. pa-
nem Jankiem Rakiem, odeszła pewna 
brynowska epoka, w czasie tej pogrze-
bowej mszy świętej przeważał nie smu-
tek, a raczej paschalna radość. Pięk-
ny śpiew pani Marii Zientek – naszej 
parafianki podkreślał ten wyjątkowy  
i uroczysty nastrój. Pan Janek odszedł 
w uroczystość NMP Częstochowskiej, 
więc zaśpiewane przez nią pieśni pt. 
„Ave Maria” i „Sancta Maria” były wy-
razem wdzięczności nie tylko dla śp. 
pana Janka, ale przede wszystkim dla 
Maryi, która była dla niego przewod-
niczką w ostatniej drodze do  nieba. 
Wspomniana pani Małgosia i pan Ja-
nek trwali przy naszej świątyni od sa-
mego początku jak Symeon i Anna. Czy 
może być coś piękniejszego?  

Krystyna Kajdan
P.S.
Pani Halina Rak – żona śp. pana Jan-
ka poprosiła mnie, aby w jej imie-
niu oraz całej rodziny podziękować 
wszystkim księżom, sąsiadom, pa-
rafianom i uczestnikom pogrzebu za 
modlitwę, zamówione msze święte za 
zmarłego męża, kondolencje, ciepłe 
słowa, kwiaty, wspomnienia i wyra-
zy współczucia. Dziękuję wszystkim 
tysiąc razy i jeszcze więcej – powie-
działa.
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wsPOmnienia Parafian i księży O śP. Panu Janku raku

Ks. Piotr WŁOCZYK – pochodzi z Brynowa, mieszka w Niemczech: - Byłem ministrantem na Bry-
nowie, gdy proboszczem był ks. Paweł Lubos, a potem był ks. dziekan Adolf Kocurek… Janek, mój 
starszy kolega był wówczas „Oberministrantem” i wyznaczał nas do służenia przy ołtarzu. Byłem 
dumny, gdy mnie wyznaczał do służby ołtarza na tzw. sumę, najważniejszą Mszę św. w niedzielę; 
były to piękne czasy… Jest teraz tam, gdzie wszyscy zdążamy – u PANA. Mszę św. za śp. Jana 
Raka odprawię w Stuttgarcie dnia 30 sierpnia br. o godz.18.30. Pozdrawiam i pozostaje oddany  
w Panu. 

Ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK, były wikary w latach 1981-1985: – Kilka zdań i refleksji o śp. 
panu Janku: gdyby nie było pana Janka, to parafia by „leżała”, pan Janek był chodzącą encyklope-
dią o parafii w Brynowie; prowadzenia kancelarii parafialnej oraz pisania ogłoszeń duszpasterskich  
i porządku nabożeństw nauczyłem się od pana Janka; przede wszystkim był rozmodlonym czło-
wiekiem głębokiej wiary, nigdy nie widziałem pana Janka zagniewanego; zawsze dobrze mówił  
o każdym księdzu i o każdym parafianinie; był wzorem dla wszystkich kościelnych. 

Ks. prałat Jan DROB, były wikary w latach 1977-1980 i proboszcz naszej parafii w latach 1989-
-1991, później ekonom KEP: – Przez kilka lat dane mi było współpracować z panem Jankiem jako 
kościelnym dyrektorem zakrystii. Zawsze punktualny, obowiązkowy i chętny do wszelkiej pomocy. 
Nie chcę wspominać przygotowań do przeżywania dni świątecznych, rekolekcji czy Mszy świętych, 
bo te zawsze były perfekcyjne. Wspomnę jednak coś, co niewielu pamięta i wie. W końcówce lat 
70-tych ubiegłego stulecia zaczęliśmy wyświetlać w naszym kościele filmy religijne, których nie 
można było oglądać w TV czy w kinach, bo cenzura PRL na to nie pozwalała. Skończyłem kurs 
kinooperatora, by zadośćuczynić przepisom i razem z panem Jankiem przygotowywaliśmy kościół 
do wieczornych seansów. Wchodziliśmy na strych kościoła i spuszczaliśmy nad ołtarzem ogromny 
ekran z płótna, który jak pamiętam miał chyba 15 m długości i 5, albo 6 wysokości. Każdy seans 
cieszył się ogromnym powodzeniem. Kościół był zawsze wypełniony. Po seansie, kiedy wszyscy 
wyszli zadowoleni z kościoła, pan Janek pozostawał do późna w nocy i razem uprzątaliśmy nasze 
„kino”. Nie musiał tego robić, a jednak cieszył się, że ludzie mogą oglądać filmy religijne. Pamiętam 
m.in. „Quo vadis”, „Św. Bernadeta”. Panie Janku, jestem Panu za współpracę w przeszłości bardzo 
wdzięczny! Jak Pan widzi, pamiętam Pana poświęcenie dla dobra wspólnoty parafialnej. Cieszę 
się, że mogłem Pana pożegnać i w Pana intencji sprawować Mszę świętą pogrzebową w naszym 
brynowskim kościele.

Ks. proboszcz senior Bernard ROTTAU z Dąbrówki Małej, były wikary w latach 1969-1973:  
- Pana Janka mam w pamięci nie tylko jako człowieka z urzędu kościelnego, ale jako człowieka 
Kościoła: bardzo pobożnego, religijnego, sumiennego, dokładnego i uczciwego, co należy mocno 
podkreślić!!! Zawsze był bardzo odpowiedzialny, dlatego chętnie brałem go na wycieczki górskie 
z młodzieżą. Służył mi radą i pomocą. Zabrałem go też z młodzieżą do NRD. Poza tym kilka razy 
spędzaliśmy razem urlopy, gdyż Janek był wówczas jeszcze kawalerem. Byliśmy przez kilka dni  
w Szklarskiej Porębie, a także za granicą: na Węgrzech i w Bułgarii. Ponadto w latach 70-tych korzy-
staliśmy ze statków towarowych i dzięki temu mogliśmy dotrzeć do Norwegii, Holandii, Belgii oraz 
Anglii. To były wspaniałe wyprawy! Zasmucony jego odejściem do Pana, odprawię w poniedziałek 
30 sierpnia w moim pokoju Mszę świętą w jego intencji. Mam już 85 lat i ze względów zdrowotnych 
nie mogę przybyć do Brynowa, by go pożegnać. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Diakon Albert KARKOSZ: - Pomimo, iż nie mieszkam na terenie Brynowa od przeszło trzydziestu 
sześciu lat, nadal odczuwam ogromne przywiązanie do tego miejsca, nie wyłączając parafii, z którą 
emocjonalnie byłem i nadal jestem bardzo związany. W brynowskim kościele przyjąłem aż cztery 
sakramenty święte, w tle których zawsze towarzyszył śp. pan Janek. Tytuł, określenie „Pan Janek” 
to synonim, nie wymagający żadnego dopowiedzenia i był dla wszystkich – czytelny i jednoznaczny. 
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Pan Janek był tylko - jeden. Asystował księdzu proboszczowi Kocurkowi podczas mojego chrztu 
świętego, a gdy zostałem ministrantem, był zawsze obecny i pomagał stawiać pierwsze kroki w tej 
posłudze. Gdy czegoś szukaliśmy lub pojawiły się nieoczekiwane problemy – ratunkiem był tylko 
pan Janek. Jeden z przykładów: zdarzało się, że podczas ręcznego dzwonienia przed Mszą świętą 
na wieży kościelnej przekręcił się dzwon o 360°, ten problem potrafił rozwiązać tylko pan Janek. 
Nie wiem, jak on to robił, ale zawsze był pod ręką. Służył radą w chwili pojawienia się „zawieszki 
myślowej” bez względu na osobę, czy był to proboszcz, wikary, ministrant czy osoba przygodna - 
dyskretną podpowiedzią trafiał w przysłowiową „dziesiątkę”. Bardzo dyskretny i subtelny, „bohater 
drugiego planu”. Wiedział wszystko o parafii, nie potrzebował „kartoteki”, by ulokować – temat. 
Bohater drugiego planu, bez którego nie miała racji bytu – akcja pierwszoplanowa. Często pojawiał 
się jak grom z jasnego nieba w prezbiterium podczas liturgii, na ucho niczym sufler, celebransowi 
„prostował” pojawiające się z jego strony niefortunności… Swoją pogodą ducha, delikatnością, 
życzliwością i serdecznością ujmował wszystkich, rozładowując tym samym nierzadko pojawiające 
się nieprzewidziane napięcia, będąc tym samym niedoścignionym wzorem prawdziwej chrześcijań-
skiej prudencji. Panie Janku, bardzo Panu dziękuję… Do zobaczenia!

Barbara KARKOSZ: – Pan Janek – wszyscy wiedzieli o kogo chodzi… Spokojny, zawsze opanowany… 
Zorientowany w dziejach parafii i jej mieszkańców. Zawsze doskonale zorganizowany i kompetentny 
w swojej profesji. Niezwykle pobożny. Zawsze dyskretnie uśmiechający się. Uważnie piszący intencje 
mszalne. Pokornie i cicho przemykający po kościele zbierając „tacę”. Zawsze na czas… Odszedł szla-
chetny człowiek. I nawet teraz, kiedy już go nie ma tu – ufam, że jest tam… z moimi rodzicami, z którymi 
zawsze zamienił kilka słów; przechadzają się teraz po niebiańskich ścieżkach…

Ks. proboszcz Eugeniusz KRASOŃ – w latach 1991-2006 oraz ks. proboszcz Jarosław PASZ-
KOT- w latach 2006-2018: - Nikomu, kto znał pana Jana z zakrystii lub kancelarii, lub po prostu  
z kościoła, nie trzeba specjalnie tłumaczyć kim był. Już samo zdrobnienie Jego imienia: „pan Ja-
nek”, bo tak o nim mówiono i tak do niego się zwracaliśmy, jest bardzo wymowne. Od zawsze na-
leżał do rodziny brynowskiej parafii, której starał się służyć najlepiej jak umiał, od samej młodości, 
aż po ostatnie lata swego życia, od najdrobniejszych posług, aż po gotowość oddania życia (które 
mógł stracić już za młodu, gdy spadł z dużej wysokości kilku metrów w prezbiterium podczas wy-
konywanej pracy), od wytrwałej codziennej modlitwy w kościele i zakrystii, po ofiarowanie swojej 
ciężkiej choroby w intencjach parafii i Kościoła. Jego życie było nierozdzielnie złączone z życiem 
naszej parafii przez pokorną posługę jako kościelny, kancelista, członek Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. Zawsze uśmiechnięty, oddany, cichy i pokorny, rozmodlony. Jego życie było naznaczo-
ne też wielkimi cierpieniami i próbami, przez które potrafił pogodnie przechodzić dzięki głębokiej 
wierze i żarliwej modlitwie. Kochał naprawdę bardzo mocno Pana Boga, swoją rodzinę oraz naszą 
wspólnotę parafialną. Swoje posługi wypełniał w sposób przykładny z całym oddaniem i zaanga-
żowaniem. Z ogromnym szacunkiem odnosił się do wszystkich, zwłaszcza kapłanów. Cechowała 
go także niezwykła i ujmująca dyskrecja. Nikomu nie powtarzał usłyszanych opinii. Co mu ktoś 
powiedział, zatrzymywał to tylko dla siebie. Nigdy więc nie był zaczynem plotek, pomówień itp. 
Nasza parafia straciła wyjątkowy skarb tu na ziemi, ale też podarowała Niebu wspaniały, dojrzały 
owoc zgodnie ze słowami Pana Jezusa: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa 
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, …” 

Dziękujemy Ci, drogi Panie Janku za Twój „Maryjny” i równocześnie „Józefowy” styl życia, który 
łączy w sobie postawy sióstr Łazarza: Marii i Marty. Dziękujemy za Twoją dobroć, przyjaźń i świa-
dectwo pięknego chrześcijańskiego życia. Będzie nam Ciebie po ludzku brakować… 

Ks. Benedykt ROJ – posługuje w Niemczech, wikariusz w naszej parafii w latach 1975-1977: - 
Stokrotne dzięki za wiadomość. Pan Janek - to jedna z najpiękniejszych kart w historii brynowskiej 
parafii. Miałem szczęście do kościelnych, z którymi współpracowało się doskonale. Zawsze podzi-
wiałem p. Janka jak on miał w małym paluszku całą obsługę techniczną i liturgiczną kościoła. Poza 
tym podziw budziła jego równowaga i opanowanie w chwilach trudnych. Takie osobistości nadają 
tej służbie piętno prawdziwego świadectwa, które sprosta wszystkim próbom. Bogu dziękuję za to, 
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że go spotkałem już u początków mojej drogi kapłańskiej. To już 45 lat temu... Jutro w czasie mszy 
świętej wieczorem będę się modlił za niego. Szczęść Boże!

Ks. Łukasz STAWARZ, dyr. Caritas Archidiecezji Katowickiej, rezydent w naszej parafii w latach 
2013-2014: - Śp. kościelny Jan Rak był człowiekiem niezwykle oddanym parafii. Można było go 
spotkać w kościele, kancelarii i kurii metropolitalnej. Zapamiętałem go jako człowieka pokornego, 
skromnego i dyskretnego. Cechowała go pogoda ducha i głębokie zrozumienie dla spraw kościoła 
lokalnego. Był człowiekiem kontaktowym, ale nie narzucającym się swoją osobą. Wykonywał swoją 
pracę z poświęceniem, cierpliwie i roztropnie, upodabniając się w ten sposób do św. Józefa.

Ks. Roberto SALTINI z Mariapoli Fiore wyświęcony w naszym kościele w 2004 roku: - Dzię-
kuję bardzo za wiadomość o śmierci śp. pana Jana Raka. Pamiętam, że potrafił tworzyć w za-
krystii atmosferę Bożego ładu i pokoju. Dzięki temu, w brynowskiej zakrystii mogłem za-
wsze dobrze skupić się przed odprawianiem Mszy świętej i przed głoszeniem konferencji 
podczas rekolekcji wielkopostnych. Dzisiaj o godz.18,15 odprawię Mszę świętą za śp. Jana. 
Wieczny odpoczynek racz Mu, dać Panie…

Weronika PAWŁOWICZ: - Pan Janek był zawsze. Znałam go całe moje życie. Pamiętam, jak przy-
chodził do nas do domu wraz z księdzem proboszczem Kocurkiem na kolędę. Jak był w zakrystii, 
pomagał przychodzącym załatwiać różne sprawy, serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty. Znał i pamię-
tał wszystkich w parafii. I taki skromny… Gdy chcieliśmy przeprowadzić z nim wywiad na jubileusz 
jego pracy w parafii, długo trzeba było go prosić. Uważał, że przecież nic nie robił takiego istotnego, 
po co to pisać. A przecież był historią naszej parafii. Wraz z panią Małgosią byli takimi filarami 
wspólnoty... Trzeba o nich pamiętać!

Maria, Patrycja, Konrad i Teodor ZIENTEK: - Pana Janka pamiętamy jako osobę bardzo życzliwą 
– był zawsze elegancki - w garniturze, kompetentny, miły, spokojny z rozbrajającym uśmiechem 
i żartem. Był osobą skromną, bardzo uczynną i rzetelną. Wszystkie najważniejsze wydarzenia dla 
nas - w naszej rodzinie właściwie zawsze bezpośrednio były omawiane i organizowane z nim – od 
chrzcin, komunii, ślubów, pogrzebów – niezmiennie przez całe lata zawsze pomocny był pan Janek, 
a poznaliśmy go pierwszy raz z ks. A. Kocurkiem jak byliśmy jeszcze małymi dziećmi.

Dr Hanna ODORKIEWICZ-SIKOCIŃSKA: - W Brynowie zamieszkaliśmy w 1966 roku. I od tego 
czasu znaliśmy śp. pana Janka. Z Ptasiego Osiedla mieliśmy bliżej do kościółka w Parku Kościuszki 
i rzadko bywaliśmy w naszym parafialnym kościele. Bywałam jednak czasem u pana Janka zamówić 
mszę świętą m.in. za moją zmarłą mamę. Pamiętam, jak w czasie jednej z pierwszych kolęd z ks. 
proboszczem Kocurkiem przyszedł do nas także pan Janek. Ks. Kocurek miał doskonałą pamięć 
wzrokową i od razu z uśmiechem zadał nam pytanie: - A cóż za grzesznicy tu mieszkają, nie widzę 
was w kościele… I udzielił nam reprymendy, pouczając jednocześnie o odpowiedzialności za utrzy-
manie parafii. Wtedy do akcji wkroczył pan Janek i bardzo nas przed ks. Kocurkiem usprawiedliwiał, 
że jednak Msze święte zamawiamy, kolędę przyjmujemy… Ilekroć miało się coś do załatwienia, 
spotykaliśmy się z wielką życzliwością i otwartością ze strony pana Janka. Znał wszystkich parafian 
i wczuwał się w każdą sytuację. Pamiętam, jak kiedyś zadzwonił do mnie z prośbą, czy mogę się 
zgodzić na przeniesienie zamówionej przeze mnie intencji Mszy świętej za mojego zmarłego ojca  
z niedzieli na poniedziałek, bo na tę właśnie niedzielę ktoś z parafian miał imieniny, rodzina miała do 
niego przyjechać i bardzo mu zależało na Mszy świętej właśnie w tę niedzielę. Oczywiście, zgodzi-
łam się na zamianę, bo ujęła mnie troska pana Janka o parafianina w potrzebie. Zadał sobie zapew-
ne wiele trudu, by znaleźć do mnie numer telefonu, bo ja mu go nigdy wcześniej nie dawałam.

Dr Janina KUCHARCZYK: - Wiadomość o śmierci pana Janka Raka - przekazana mi przez panią Krysty-
nę - bardzo mnie zasmuciła. Podobnie było po odejściu śp. księdza kanonika Kocurka i śp. pani Małgosi 
Lubiny. Od wczesnej młodości byli dla mnie zawsze wzorem, przykładem i światłem jak żyć… Byli 
filarami naszej rodziny parafialnej. Powiem wprost: czuję się obecnie bardzo osierocona!... 
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Og³oszenia duszpasterskie
2 3 .  N i e d z i e l a  z w y k ł a

WPROWaDzeNIe DO lITuRgII:

(5 września 2021 r.)

pokażą swoje szlachetne serca”. Przed 
kościołem zostanie dziś przeprowadzo-
na zbiórka na ten cel. 

2. W środę obchodzimy święto Narodze-
nia Najśw. Maryi Panny. 

3. W czwartek biskup Marek Szkudło 
udzieli naszej młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Uczyni to podczas Mszy 
św. o 18.00. W środę o 18.30 będzie 
próba i spowiedź dla bierzmowańców. 
Pamiętajmy o nich w naszych modli-
twach. 

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy od-
pust parafialny ku czci Najświętszego 
Imienia Maryi. Naszym kaznodzieją od-
pustowym będzie ks. Mirosław Gierga, 
pochodzący z Katowic, a pracujący od 
20 lat jako proboszcz w Domažlicach  
w Republice Czeskiej. Sumę odpustową 
z procesją odprawimy o godz. 12.00. 

5. Kancelaria będzie już od jutra czynna 
w następujących godzinach: w ponie-
działek, wtorek i czwartek od 18.45 do 
20.00 oraz w środę i piątek od 8.45 do 
10.00.

6. Wznawiamy spotkania Wspólnoty Dzie-
ci Maryi. Zapraszamy uczniów szkół 
podstawowych na spotkania w najbliż-
szą sobotę od 9.30 do 11.00 w salce 
parafialnej. 

7. Ministrantów oraz chłopców, którzy 
chcieliby zostać ministrantami, zapra-
szamy na zbiórkę w sobotę o godz. 
9.30. 

8. W ubiegły poniedziałek pożegnaliśmy 
naszego kościelnego pana Jana Raka. 
Dzisiejsza gazetka parafialna to spe-
cjalny numer o podwójnej objętości 

Do Jezusa przyprowadzono głucho-
niemego. My też bywamy głusi, 

zamknięci na słuchanie Boga i ludzi. 
Jezus mówi nam dziś: „Otwórz się!” 
(effatha). W każdej eucharystii zbawi-
ciel kładzie na nas swą dłoń i otwiera 
nasze serca na dary łaski.  

z woli polskich biskupów przeżywa-
my dziś Dzień Solidarności z afgańczy-
kami. Prośmy Boga o pokój w afgani-
stanie oraz w intencji afgańczyków. 
Po Mszach świętych przed kościołem 
będzie zbiórka na rzecz migrantów  
i uchodźców.

Kolekta przeznaczona jest na potrze-
by naszej archidiecezji. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę.  

1. Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki zwraca 
się do nas w komunikacie: „Od kilu 
tygodni jesteśmy świadkami drama-
tycznych wydarzeń w Afganistanie, 
związanych ze zmianą władzy. Wiele 
tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie 
i zdrowie ucieczką z kraju, szukając 
pomocy we wspólnocie międzynarodo-
wej. Zwracam się z apelem do pasterzy  
i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę 
i pomoc materialną dla cierpiącego ludu 
Afganistanu. Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na długofalowe wsparcie 
działań Caritas na rzecz migrantów  
i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Już teraz dziękuję wszystkim 
wiernym za pozytywną odpowiedź na 
mój apel - ufając, że kolejny raz Polacy 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
5 do 12 września 2021 r.

23. NIEDZIELA ZWYKŁA  05.09 
7.30  W intencji małżonków Małgorzaty 

i Arkadiusza z okazji 30. rocznicy 
ślubu, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

9.00 W intencji Piotra Kachel z okazji 50. 
rocznicy urodzin oraz w intencji 
syna Mateusza z okazji 14. roczni-
cy urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

10.30 Za + Edwarda Bruczyńskiego (19. 
rocznica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmującego 
chrzest święty: Mai Ewy Kowal-
skiej, jej rodziców i chrzestnych 
oraz za roczne dziecko: Weronikę 
Trzeciak

18.00 Za + Stanisława Szwed ( 37. rocz-
nica śmierci)  – o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK  06.09
8.00  Dziękczynna w intencji rodziny Ma-

ciejczyk, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

18.00 Za + Bronisława Tkacz – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 5 września do 11 września 2021 roku 
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy SalONIegO. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych 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…

poświęcony jego osobie. Cena wyjąt-
kowo: 2 zł. 

9. Raz jeszcze zapraszamy seniorów do 
wyjazdu na rekolekcje pod hasłem 
„Starość-Radość” w Ośrodku Reko-
lekcyjnym w Brennej. Dojazd i powrót 
autobusem. Termin: 11-14 październi-
ka. Zapisy do połowy września. Cena 
300 zł. Przy zapisie prosimy o wpłatę 
zaliczki w wysokości 100 zł.

10. Uruchomiliśmy nową stronę interneto-

wą naszej parafii. Adres pozostaje ten 
sam: www. parafiabrynow.pl. 

11. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ul. Saloniego. 

12. Do nabycia nowy numer Małego Go-
ścia Niedzielnego, zwykłego „Gościa”,  
a w zakrystii „Gość Extra” wydany  
z okazji beatyfikacji Prymasa Wyszyń-
skiego i Róży Czackiej w cenie 10 zł. 

13. Na nowy tydzień niech nam Bóg błogo-
sławi. 



WTOREK  07.09 
8.00 Za ++  rodziców z obu stron: 

Agnieszkę i Stanisława Maciejew-
skich oraz Bronisławę i Romana 
Kaptur – o radość życia wieczne-
go

18.00 Za + męża Józefa Hanusa – o dar 
życia wiecznego

ŚRODA  08.09 
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
8.00 W intencji wnuków z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego w nowym roku szkolnym 
i akademickim

18.00 Za + Annę Karczewską – o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK  09.09 
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę – o radość 

życia wiecznego
18.00   1 int. W intencji młodzieży przy-

stępującej do sakramentu bierzmo-
wania 

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

PIĄTEK  10.09 
8.00 W intencji Jolanty z podziękowa-

niem za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo

18.00 Za + Władysława Stanuch oraz za 
++ rodziców Petronelę i Piotra  –  
o radość życia wiecznego

SOBOTA  11.09 
8.00 Za + Zdzisława Banasia (3. roczni-

ca śmierci) – o dar życia wieczne-
go

12.00    W intencji Henryka Goika z okazji 
80. rocznicy urodzin, do Opatrzno-
ści Bożej – jako podziękowanie za 

dar życia i wiary oraz niezliczone 
łaski, którymi jest nieustannie ob-
darzany, z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i św. Józefa na 
każdy dzień

18.00 Za + Adama Sikocińskiego (22. 
rocznica śmierci), za jego ++ rodzi-
ców, za + Elżbietę Odorkiewicz (12. 
rocznica śmierci) oraz za jej ++ 
rodziców i rodzeństwo – o dar 
życia wiecznego

NIEDZIELA  12.09 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI
7.30  Za + Helenę Budzowską – o radość 

życia wiecznego
9.00 W intencji Barbary i Bartłomieja 

Smoczyńskich z okazji 15. roczni-
cy ślubu, z prośbą o wytrwanie  
i wzrost w łasce sakramentu mał-
żeństwa

10.30 W intencji Krystyny i Tadeusza 
Wróbel z okazji 50. rocznicy ślubu 
oraz ich 75. rocznicy urodzin,  
w intencji Rafała z okazji 50. rocz-
nicy urodzin, w intencji Emilki  
z okazji 25. rocznicy urodzin oraz 
w intencji Justyny i Tomka z okazji 
10. rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

12.00 1 int. W intencji parafian
 2 int. W intencji członków Legionu 

Maryi z okazji 100-lecia powstania 
Legionu 

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

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


