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Bierzmowanie 2021

W czwartek 9 września br. dwadzieścia pięć młodych osób przyjęło sakrament 
bierzmowania z rąk biskupa Marka Szkudło. Życzymy im mocy Ducha 

Świętego na dalszej drodze rozwoju wiary! A z okazji naszego odpustu Wszyst-
kim Parafianom można życzyć tego samego. Odnówmy w sobie świadomość,  
że jesteśmy żywą świątynią Boga. Duch Święty mieszka w nas! Niech On sam nas 
uświęca, prowadzi i chroni. 

Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących - módl się za nami!

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz 

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: Mt 12, 46-50

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

Grupa młodzieży, która 9 września 2021 roku otrzymała sakrament bierzmowania. Sakramentu udzielił ks. biskup Marek Szkudło
(fot. Dawid Kobiela)
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1.    Liturgia słowa zaczerpnięta jest dziś z Uroczystości Matki Bożej Piekarskiej, 
głównej Patronki naszej archidiecezji. Mamy więc podwójne święto, bo i die-

cezjalne i parafialne, a dodając niedzielę, to nawet potrójne. No i jeszcze beatyfi-
kacja dwojga wielkich Polaków. Jest co świętować! Czytamy Ewangelię, która jest 
dość trudna do zrozumienia. Wydaje się bowiem, że Pan Jezus lekceważy swoją 
Matkę i innych krewnych określanych zwyczajowo jako „bracia”. Warto pamiętać, 
że rodzina była ogromnie ważna dla Żydów innych ludów Wschodu. Dlaczego Pan 
Jezus jakby zapomniał, że jest synem Maryi i należy do swojej rodziny? Możemy 
się tylko domyślać, co chciał powiedzieć przez to zdystansowanie się od swoich  
krewnych. Być może chciał przypomnieć, nie tyle swojej Matce, bo ona to zapewne 
wiedziała, ale raczej swoim krewnym i słuchaczom, że więzy krwi nie są dla Nie-
go najważniejsze. Jezus był oczywiście związany z konkretną rodziną, narodem, 
kulturą itd., ale jako Syn Boga był posłany do wszystkich rodzin, ludzi, kultur, cza-
sów. Jego misja ma charakter uniwersalny. Wspólnota wierzących obejmuje ludzi 
wszystkich nacji, rodzin, kultur. 

2. Co czuła Maryja? Czy nie zabolała ją ta pewna oschłość Jezusa? Być może 
było to bolesne, ale na pewno doskonale rozumiała, że Jej Syn nie należy 

już do Niej. Uczyła się pokornie oddawać Go Ojcu i ludziom. Aż po ostateczne ofia-
rowanie na krzyżu. Więc zapewne cierpliwie i pokornie czekała aż Jezus skończy 
nauczać, by móc Go zobaczyć i porozmawiać. Każda matka i każdy ojciec muszą 
w dojrzały sposób pogodzić się z powołaniem swoich dzieci. Dorosłe dzieci opusz-
czają rodziców, zakładają własny dom, oddają się na służbę sprawom, które uzna-
ją za ważne. I nie ma na to rady. Taka jest kolej rzeczy i trzeba to zaakceptować. 
Co nie znaczy, że odbywa się to bez cierpienia.   

3. „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, sio-
strą i matką”. Te słowa należy odnieść w pierwszym rzędzie do Maryi. Ona 

była bowiem nie tylko Jego matką, ale także pierwszą uczennicą. Była pierwszą 
zasłuchaną w to Słowo, które stało się ciałem w jej łonie. Zgodnie z deklaracją  
w chwili zwiastowania „niech mi się stanie według Słowa Twego”. Więź łącząca 
Jezusa z Maryją nie była tylko zwykłą ludzką relacją syna i matki. Maryja uczyła 
się jako pierwsza z ludzi odkrywać w Jezusie obecność Boga. Dlatego Ona swoją 
postawą uczy nas, że droga do Boga wiedzie przez posłuszeństwo Jego słowu. 

4. „Oto moja matka i moi bracia”. Jezus mówi dziś te słowa do nas. Między 
Nim a nami powstają więzy ważniejsze i silniejsze nawet niż więzy rodzinne. 

W dniu odpustu uświadamiamy sobie, jakim darem dla nas Kościół, nasza para-
fia, wspólnota wierzących w Chrystusa, szukających w Nim nadziei. Niech Mary-
ja, nasza patronka, uczy nas cierpliwości, pokory, dawania innym tego, co moje,  
a nade wszystko słuchania Boga. 

Ks. Tomasz Jaklewicz

Rodzina słuchających
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KRYSTYNA KAJDAN: – Księże 
Proboszczu, cieszymy się, że na 

zaproszenie naszego księdza pro-
boszcza Tomasza Jaklewicza, głosi 
nam Ksiądz dzisiaj kazania odpusto-
we. Witamy serdecznie w Brynowie! 
Czy może się nam Ksiądz krótko 
przedstawić?

KS. PROBOSZCZ MIROSŁAW GIERGA: 
– Urodziłem się w 1968 w Siemianowi-
cach Śląskich w rodzinie Wernera i Elż-
biety. Ukończyłem Szkołę Podstawową 
nr 33 w Katowicach, a następnie Tech-
nikum Elektroniczne w Katowicach-Pio-
trowicach. W latach 1987–1993 stu-
diowałem w Wyższym Śląskim Semina-
rium Duchownym w Katowicach. Świę-
cenia kapłańskie przyjąłem 15 maja 
1993 roku w katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach z rąk Arcybiskupa Da-
miana Zimonia. Po ukończeniu studiów 
pracowałem jako wikariusz w parafii 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysło-
wicach (1993–1997). Za zgodą ordy-
nariusza 1 września 1997 wyjechałem 

do pracy duszpasterskiej w Czechach. 
Najpierw byłem wikariuszem w Dýšinie 
(1997–1998), a następnie probosz-
czem tej parafii (1998–2001). Od 
września 2001 roku jestem probosz-
czem w parafii Domažlice.

Czy może nam Ksiądz zdradzić swo-
je hasło prymicyjne na kapłańską 
drogę życia? Czy pomaga ono w sza-
rej, zwykłej codzienności?

Jako hasło prymicyjne wybrałem sło-
wa św. Pawła z 1. Listu do Koryntian 
(4, 7): „Cóż masz, czego byś nie otrzy-
mał?” Mam nadzieję, że ten prosty tekst 
przypomina mi codziennie o potrzebie 
wdzięczności. Wszystko jest darem. 

Jak to się stało, że Ksiądz posługu-
je na rzecz Kościoła w Czechach?

Trudno się odpowiada na to pytanie. 
Czy to był przypadek? W roku 1996, 
czyli trzy lata po święceniach, byłem 
na spotkaniu rejonowym księży w ka-

plicy seminaryjnej. W cza-
sie tego spotkania, w ra- 
mach bieżących ogłoszeń 
padło zaproszenie dla 
dwóch księży do pracy  
w Czechach. Siedzący 
obok mnie kolega rocz-
nikowy zareagował: – Je-
dziemy? I zgłosiliśmy się. 
On się potem wycofał, ja 
wyjechałem rok później. 
Czyli przypadek? A może 
jednak powołanie albo 
wola Boża?

witamy u Jezusa i maryi w Brynowie!
(Rozmowa z odpustowym kaznodzieją ks. prob. Mirosławem Giergą)

Ks. prob. Mirosław GIERGA otrzymał taki piękny tort od wdzięcznych parafian  
na dwudziestolecie proboszczowania w Domažlicach (fot. arch. parafii ks. MG)
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Domažlice to piękna miejscowość 
w Ziemi Chodskiej. Posługuje tam 
Ksiądz jako proboszcz od 20 lat. 
Pod jakim wezwaniem jest Księdza 
parafia?

Kościół parafialny jest pod wezwaniem 
Narodzenia NMP – czyli przyjeżdżając 
do Waszej parafii, w tym roku nie będę 
obecny na uroczystości odpustowej  
w Domažlicach…

Bardzo nam miło, że wybrał Ksiądz 
Brynów, ale można te dwa odpusty 
połączyć: w Domažlicach Maryja się  
narodzi w sercach parafian, a w Bry- 
nowie uczcimy Jej Najświętsze Imię. 
Może nam Ksiądz przybliżyć tę miej-
scowość i parafię?

W Domažlicach znajdują się jeszcze 
kolejne trzy kościoły, w których jest 
sprawowana liturgia. Od kilku lat, kie-
dy nastąpiło w diecezji łączenie mniej-
szych parafii w jedną większą, mam 
pod opieką duszpasterską dziewięć 
takich parafii, w których odprawiamy 
niedzielne Msze św. Na szczęście nie 
jestem sam, mam do pomocy dwóch 
starszych księży w wieku 73 i 82 lat.

Dużo jest katolików?

W Domažlicach żyje około 11.000 
mieszkańców a na niedzielne Msze św. 
przychodzi ich około 350. W pozosta-
łych kościołach spotyka się łącznie nie 
więcej niż 100 osób. Warto jednak przy 
okazji zauważyć, że katolicy stanowią 
największą wspólnotę wyznaniową.

Z jakimi problemami boryka się 
czeski Kościół?

Na pewno poważnym problemem jest 
brak powołań kapłańskich. Wprawdzie 
w tym roku przeżywaliśmy święcenia 
kapłańskie i prymicje księdza pocho-
dzącego z Domažlic, ale był to ostatni 
wyświęcony dla naszej diecezji kleryk. 
Aktualnie w seminarium diecezja nie 
ma ani jednego alumna. Innym proble-
mem są skutki organizowanej laicyzacji 
w czasach komunistycznych, dzisiejszy 
materializm praktyczny czy następstwa 
trwającej pandemii. Ale to już nie są 
problemy tylko czeskiego Kościoła.

Podobno w tej okolicy jest kultywo-
wany ludowy folklor i ciekawe zwy-
czaje. Na czym one polegają?

Przychodząc do parafii w roku 
2001 porównywałem Chodsko 
do Śląska, gdzie jako bardzo 
ważne tradycyjnie uznawano 
trzy wartości: rodzinę, wiarę  
i szacunek dla pracy. Mam na-
dzieję, że niewiele się pomyli-
łem. Chodsko jest rzeczywiście 
regionem, gdzie szacunek dla 
tradycji i folkloru zauważa się 
gołym okiem. Mieszkańcy są 
dumni ze swych strojów ludo-
wych, które zakładają na waż-

Chrzest w kościele parafialnym. Na ścianach stacje Drogi Krzyżowej  
z Brynowa (fot. arch. parafii ks. MG)
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ne święta, na przykład na Boże 
Ciało i odpusty. Największym 
z nich jest odpust ku czci św. 
Wawrzyńca, mający także patrio-
tyczne znaczenie. W roku 1939 
przyjechało do Domažlic ponad 
100.000 pielgrzymów, prote-
stujących przeciw polityce faszy-
stowskich Niemiec. Natomiast  
w latach 1948 do 1989 ko-
muniści zakazali obchodzenia 
tych uroczystości. Dziś na Wawrzy-
neczku spotyka się na odpuście kil-
kaset osób, w tym wiele w pięknych 
strojach. Dla ilustracji można zajrzeć  
do naszej fotogalerii www.zonerama.
com/RKFDomazlice. Drugim ważnym 
elementem miejscowego folkloru są 
lokalne ludowe zespoły pieśni i tańca, 
szczególnie z Mrakova i Pobieżowic,  
a także liczni dudziarze. Warto znaleźć 
odpowiednie strony w internecie. 

Nasza parafia w tym roku wzboga-
ciła się o nową Drogę Krzyżową,  
a tę poprzednią z naszego kościoła 
otrzymał Ksiądz dla swojej parafii. 
Czy udało się już ją zainstalować  
w Waszej świątyni?

Raz jeszcze chciałbym za tę Drogę 
Krzyżową Waszej parafii podziękować. 
Obrazy poszczególnych stacji znalazły 
godne miejsce w kościele parafialnym. 
Być może ktoś z czytelników będzie się 
dziwić, że do tej pory nie było w na-
szym kościele Drogi Krzyżowej... A to 
dlatego, że te tradycyjne wielkopostne 
nabożeństwa odbywały się w drugim 
kościele znajdującym się na rynku, 
przy klasztorze augustianów. Teraz 
mamy pełny wybór, gdzie się spotykać 
przy rozważaniu męki Pańskiej.

Dzisiaj przeżywamy nie tylko nasz 
odpust ku czci Najświętszego Imie-
nia Maryi, ale także beatyfikację 
Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Czy miał Ksiądz oka-
zję poznać prymasa Czech i Moraw 
w latach 1991-2010 kard. Miloslava 
Vlka? Również był prześladowany 
przez władze komunistyczne; wiem 
też, że nasz św. Jan Paweł II miał do 
niego bezgraniczne zaufanie…

Z księdzem kardynałem spotkałem się 
osobiście tylko raz, próbując go zapro-
sić na odpust ku czci św. Wawrzyńca. 
Niestety nie mógł przyjechać. Za to już 
dwa razy był na naszym odpuście kar-
dynał Dominik Duka. 

Czy Ksiądz Proboszcz chciałby nam 
jeszcze coś na koniec naszej roz-
mowy powiedzieć?

Przede wszystkim wypada mi podzięko-
wać za zaproszenie na odpust, mając 
nadzieję, że nie będziecie tego żałować. 

Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę 
światła Ducha Świętego i miłego 
pobytu na Brynowie. W imieniu na-
szej wspólnoty parafialnej zapew-
niam Księdza o modlitwie.

Bóg zapłać!

Odpust na Wawrzyneczku (fot. arch. parafii ks. MG)
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Og³oszenia duszpasterskie
ODPUST KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

WPROWADZENIE DO lITuRGII:

(12 września 2021 r.)

Wczesnej Komunii. Jest to spotkanie 
dla rodziców! 

4. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej odbędzie się w czwartek o 19.00 
na probostwie. 

5. Zapraszamy dzieci na spotkanie Wspól-
noty Dzieci Maryi w sobotę od 9.30 do 
11.00 w salce parafialnej. Ministrantów 
oraz chłopców, którzy chcieliby zostać 
ministrantami, zapraszamy na zbiórkę 
w sobotę o godz. 9.00. 

6. 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.

7. W najbliższą sobotę na Mszy o godzinie 
12.00 odbędzie się Pierwsza Komunia 
grupy dzieci, które z różnych racji nie 
mogły przystąpić do niej w maju. Spo-
wiedź dla dzieci i próba będzie w piątek 
o 17.00. 

8. Z racji parafialnego święta dziękujemy 
wszystkim, którzy aktywnie współtwo-
rzą naszą parafię. 

9. W Gościu Niedzielnym sporo dziś tek-
stów o Prymasie Wyszyńskim i siostrze 
Róży Czackiej. W zakrystii jest także 
Gość Extra w całości poświęcony no-
wym błogosławionym w cenie 10 zł. 

10. Na nowy tydzień Parafianom i odpu-
stowym Gościom życzymy Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki Naj-
świętszej. 

Świętujemy dziś odpust parafial-
ny ku czci Najświętszego Imienia 

Maryi. Przez ręce Matki Jezusa zawie-
rzamy dobremu Bogu naszą wspólnotę 
parafialną, dziękujemy za dar naszej 
świątyni. Pamiętamy o budowniczych 
tego kościoła, o duszpasterzach i wier-
nych świeckich, którzy współtworzyli  
i nadal tworzą żywy Kościół w tym miej-
scu. Cieszymy się dziś także dwojgiem 
nowych błogosławionych Polaków.  

Witamy serdecznie kaznodzieję od-
pustowego – ks. Mirosława Giergę, 
pochodzącego z Katowic, a będącego 
od 20 lat proboszczem w Domažlicach 
w Republice Czeskiej.

Kolekta na potrzeby naszej parafii. 
Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

1. W miniony czwartek 25 młodych ludzi 
przyjęło bierzmowanie. Liczymy na ich 
udział w życiu parafii. 

2. We wtorek obchodzić będziemy święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego, a w so- 
botę święto św. Stanisława Kostki, pa-
trona Polski.

3. Spotkanie organizacyjne dla rodziców 
dzieci klas trzecich, które w maju przy-
szłego roku przystąpią do Pierwszej 
Komunii św., odbędzie się w najbliższą 
środę o 18.30 w kościele. Omówiony 
zostanie program przygotowań. Na to 
spotkanie zapraszamy także rodziców, 
którzy chcą posłać swoje dziecko do 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
12 do 19 września 2021 r.

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

życia wiecznego
9.00 Dziękczynna w 15-tą rocznicę sa-

kramentu małżeństwa Barbary  
i Bartłomieja Smoczyńskich oraz  
w 50-tą rocznicę urodzin Bartło-
mieja, z podziękowaniem za dar 
życia, otrzymane łaski i potom-
stwo, z prośbą o dalszą opiekę 
Świętej Rodziny i prowadzenie Du-
cha Świętego.

10.30 W int. rodziny Wróbel, a w szcze-
gólności w intencji Krystyny i Ta-
deusza Wróbel z okazji 50. roczni-
cy ślubu oraz ich 75. rocznicy 
urodzin, w intencji Rafała z okazji 
50. rocznicy urodzin, w intencji 
Emilki z okazji 25. rocznicy urodzin 
oraz w intencji Justyny i Tomka  
z okazji 10. rocznicy ślubu, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie dla całej ro-
dziny

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

Maryi z okazji 100-lecia postania 
Legionu

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

PONIEDZIAŁEK  13.09  
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, 
biskupa i doktora Kościoła
8.00  O zdrowie dla córki i dary Ducha 

Świętego oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla rodziny

18.00 W intencji prawnuczka Tymona 
Bielińskiego z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo i dary Du-
cha Świętego

WTOREK  14.09 
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
8.00 Za ++ rodziców Janinę i Czesławę, 

brata Jana oraz za ++ z rodziny 
Liwacz i Łysoń – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Jerzego Pilch-Kowalczyka, 
Paulinę Pilch-Kowalczyk, Annę  
i Jerzego Kowalczyków – o radość 
życia wiecznego

W tygodniu od 12 do 18 września 2021 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy SIENNEJ. W szczególny sposób pamiętamy o cho-
rych 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…



ŚRODA  15.09 
WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ
8.00 Za ++ rodziców Filipa i Teklę, za ++ 

rodzeństwo: Sabinę, Tadeusza, 
Zbigniewa, Zytę, Jerzego, Witolda 
i ciocię Stefanię – o dar życia wiecz-
nego

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

CZWARTEK  16.09 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 
KORNELIUSZA, papieża 
i CYPRIANA, biskupa 
8.00 Za ++ rodziców Martę i Pawła Ko-

wolik oraz za + siostrę Teresę –  
o radość życia wiecznego

18.00   Za + Kazimierza Sznurawę (roczni-
ca urodzin) – o radość życia wiecz-
nego

PIĄTEK  17.09 
8.00 Za + ojca Henryka Pyszny (5. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

18.00 W intencji wnuczki Wiktorii z okazji 
20. rocznicy urodzin, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha Świętego 

SOBOTA  18.09 
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, 
zakonnika, patrona Polski
8.00 Za + Danutę Loga (25. rocznica 

śmierci) – o dar życia wiecznego
12.00 W intencji dzieci przystępujących 

do I Komunii Świętej
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Mikołaja 

Czakańskich oraz siostrę Weronikę 
– o dar życia wiecznego

25. NIEDZIELA ZWYKŁA  19.09 
7.30  Za + Zdzisława Markowskiego –  

o radość życia wiecznego
9.00 Za ++ Rozalię i Sabinę Wieczorek 

oraz Anielę i Wiktorię Bąk – o dar 
nieba

10.30 Za ++ Stefanię Pohl ( 9. rocznica 
śmierci) i Eryka Pohl (7. rocznica 
śmierci) oraz za ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

12.00 W intencji Jadwigi Widery z okazji 
80. rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

 Po mszy chrzest św. dziecka: Han-
ny Marii Wawrzyniak (2. rocznica 
urodzin Helenki Wawrzyniak)

18.00 Za ++ Marię, Wacława, Włodzimie-
rza Bilskich oraz za ++ Elżbietę, 
Stanisława i Kazimierza Ostafin –  
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

KANCElARIA PARAFIAlNA czynna: 
• w poniedziałek, wtorek i czwartek od 18.40 do 20.00;

• w środę i piątek od 8.40 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.


