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26. NIEDZIELA ZWYKŁA
I czyt.: Lb 11, 25-29
II czyt.: Jk, 5, 1-6

Psalm: 19, 8.10.12-14
Ewangelia: Mk 9, 38-43.45.47-48

Brynowskie Katechezy
Kochani Parafianie!
Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią wracamy do naszych spotkań katechetycznych. W ubiegłym roku odbyła się tylko jedna katecheza,
potem przyszły obostrzenia sanitarne i było posprzątane. Nic to. Walczymy
dalej. Katechezy będą się odbywać w drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Spróbujemy wrócić do poznawania treści trzeciej części katechizmu, która
jest poświęcona etyce chrześcijańskiej. Katechizm przed omówieniem
treści dziesięciu przykazań przypomina pewne podstawowe elementy
teologii moralnej takie jak wolność, sumienie, moralność uczuć itd. Zanim
zapytamy, czy coś wolno czy nie wolno, trzeba się zastanowić nad samym
zjawiskiem etyki – dlaczego człowiek pyta o dobro, czym się kieruje, skąd
sumienie czerpie siłę do zobowiązywania nas do dobra. Oczywiście będę
próbował przetłumaczyć „suchy” język katechizmowych prawd na życie.
Zaczniemy od tematu „Nasze powołanie do szczęścia”. Któż z nas nie chce
być szczęśliwy? Ale co to właściwie
znaczy być szczęśliwym? Czy chrześcijaństwo to religia smutasów czy ludzi
szczęśliwych? Czy szczęście czeka nas
dopiero po śmierci? Będziemy szukać
odpowiedzi na te pytania. Zapraszam
w najbliższy wtorek – 28 września na
godz. 18.30 do kościoła.

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz Proboszcz
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„Zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Apostołowie spotykają
kogoś, kto egzorcyzmuje w imię Jezusa. Dlaczego mu zabraniają? „Bo nie
chodzi z nami”. Co kieruje apostołami? Skoro dostali reprymendę od Mistrza,
można przypuszczać, że chodzi albo o zwykłą zazdrość, albo chęć pokazania, kto
tu rządzi. W Kościele nie brakuje tego typu postaw i dziś. Nieraz, gdy pojawia się
ktoś obdarzony jakimś charyzmatem, napotyka na sprzeciw wspólnoty, parafii lub
przełożonych. Oczywiście, że kościelna władza musi rozeznać autentyczność Bożych darów. To jej zadanie. Ale zdarza się, że zamiast wsparcia dla autentycznego
dobra czynionego w imię Jezusa, mnoży się zastrzeżenia, wątpliwości czy zakazy
dla tzw. świętego spokoju. Wielu świętych przechodziło przez takie trudności. Czasem dopiero po latach przyznawano im rację. Jezus mówi: „przestańcie zabraniać,
bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie”. To
wezwanie do otwartości na nowość. To sprzeciw wobec postaw lękowych w obliczu
jakiegoś nowego daru czy charyzmatu we wspólnocie. Duch Święty przełamuje
schematy, rutynę, skostnienie. Uczy, że wierność tradycji i nowość nie wykluczają
się, ale dopełniają.
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą,
temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze”. To
jedno z najbardziej twardych słów Jezusa. Chodzi o ochronę „małych, którzy wierzą”. Małych, czyli tych słabszych, bezbronnych. Zadaniem „silniejszych” (przełożonych, liderów, ludzi ugruntowanych w wierze) w Kościele jest chronienie tych, którzy stawiają pierwsze kroki, doświadczają kryzysów lub trudności. Antyświadectwo
powoduje zgorszenie tym większe, im ktoś ma większy autorytet we wspólnocie
wiary. Głośno dziś o przypadkach gorszących zachowań księży, biskupów, nawet
kardynałów. Gorszą nie tylko nadużycia seksualne, gorszące jest także rozwadnianie nauczania, rezygnacja z trudniejszych wymagań Ewangelii. Nie może to nas
nie boleć. Owszem boli i to bardzo. Nie wolno jednak stawiać się w roli tego, kto
wiesza innym młyńskie koła na szyi. Każdy z nas może być potencjalnym gorszycielem. Co bynajmniej nie pomniejsza winy ani nie usprawiedliwia tych, którzy nas
gorszą.
„Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją”. Pan
zachęca nas byśmy tak samo krytycznie patrzyli na siebie, jak patrzymy na
innych. Chirurg nie może sobie pozwolić na pomyłkę. Dobra diagnoza jest warunkiem udanej operacji. Muszę odkryć przyczynę mojej duchowej choroby. Źródłem
zła bywają nasze przywiązania. Nie wszystkie, ale te szkodliwe, zbędne, często
niszczące. Może chodzić o przywiązanie do materii, sukcesu, sławy, przyjemności
zmysłowych, do pewnych ludzi czy jakiejś społeczności. Zło wchodzi w nasze życie
na ogół pod pozorem dobra. Ręka, noga czy oko są czymś dobrym, a jednak mogą
być niewłaściwie użyte, mogą stać się „kanałem” dla zła. I wtedy trzeba ciąć. To
bywa bolesne, ale w perspektywie wieczności ów ból czy strata jest czystym zyskiem. Więc „tnij waść, wstydu oszczędź”. Często nie ma innego wyjścia.
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Sprawozdanie z posiedzenia
Duszpasterskiej Rady Parafialnej

P

o prawie rocznej przerwie – spowodowanej pandemią koronawirusa – 16
września 2021 roku spotkała się Duszpasterska Rada Parafialna. W spotkaniu
na probostwie uczestniczyło 17 osób, niektórzy usprawiedliwili swoją nieobecność.
Zebrani pod przewodnictwem księdza
proboszcza Tomasza Jaklewicza rozpoczęli obrady od modlitwy powierzając Bogu
i Maryi wszystkie sprawy parafii, archidiecezji katowickiej i Kościoła powszechnego.
Miłym akcentem tego spotkania była obecność Złotych Jubilatów – Państwa Krystyny i Tadeusza Wróblów, którzy wszystkich
poczęstowali pysznym ciastem. Była też
okazja do złożenia im serdecznych życzeń,
gratulacji i podziękowań za zaangażowanie
w parafii na wielu polach.
Na wstępie Ksiądz Proboszcz przypomniał w skrócie problemy poruszane
w czasie nadzwyczajnego posiedzenia
DRP w dniu 3 października 2020 roku, na
którym w ramach wizytacji kanonicznej

obecny był ks. biskup Adam Wodarczyk.
Jednym z głównych postulatów była wtedy prośba, aby uruchomić internetową
transmisję niedzielnych Mszy świętych
z naszego kościoła, co zostało wprowadzone. Następnie Ksiądz Proboszcz omówił
wskazania zawarte w protokole powizytacyjnym. Należy między innymi:
– podejmować trud odbudowania życia sakramentalnego i wspólnotowego
w parafii w czasie pandemii i po jej zakończeniu;
– pracę duszpasterską opierać na inspiracjach płynących z roku liturgicznego,
nauczania Ojca Świętego, z programu
duszpasterskiego Kościoła w Polsce,
uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej oraz wypracowanych i przyjętych
zwyczajów parafialnych;
– w ramach spotkań Rady Parafialnej
omawiać zadania pastoralne w parafii
oraz prowadzić działalność formacyjną
wobec członków DRP;

Obraduje DRP – 16.09.2021 r. (fot. Andrzej Jurek).
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– podkreślać wartość Eucharystii i Dnia
Pańskiego, zachęcać do rodzinnego
udziału w niedzielnej Mszy świętej, zachęcać do częstego adorowania Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia,
stwarzając ku temu możliwość przez
otwarcie kościoła;
– stale troszczyć się o wzrost wspólnot
parafialnych, szczególnie zachęcać dzieci i młodzież do uczestnictwa w grupach
formacyjnych;
– mobilizować członków grup i wszystkich
parafian do uczestnictwa w różnego typu
rekolekcjach;
– powołać Zespół Liturgiczny.
W podsumowaniu wizytacji Ksiądz Biskup przekazał wszystkim podziękowania
za piękny czas, jaki mógł spędzić w naszej
parafii; Księdzu Proboszczowi i Księdzu
Wikaremu podziękował za ofiarną posługę
duszpasterską, katechetom za trud katechizacji i dobre relacje z nauczycielami,
a wszystkim osobom świeckim za wspieranie duszpasterzy i ożywianie parafii
charyzmatami i duchowością wspólnot,
do których należą. Na koniec protokołu
powizytacyjnego Ksiądz Biskup zapewnił
o modlitwie, aby nasza wspólnota parafialna rosła duchowo przez ewangelizację, życie sakramentalne i życie wspólnotowe.
Następnie Ksiądz Proboszcz przypomniał, że wprawdzie w czasie pandemii
nie było spotkań DRP, ale udało się wiele
spraw w parafii przeprowadzić. Między innymi został pomalowany kościół, zainstalowano kamerę do transmisji przez Internet
Mszy świętej, przygotowano nowe, suchsze, pomieszczenie dla kancelarii parafialnej i wyposażono ją w nowe meble dostosowane do bezpiecznego przechowywania
ksiąg i dokumentów parafialnych zgodnie
z przepisami RODO. Ponadto w przestrzeń
kościoła wprowadzono nowe stacje Drogi
Krzyżowej oraz nowy obraz Jezusa Miło4

siernego, zaś obraz Matki Bożej Piekarskiej
oprawiono w nowe ramy. Wyremontowano także dzwony ufundowane 25 lat temu
przez Wojciecha i Barbarę Kilarów. Mają
one teraz nowy napęd elektryczny i nowe
serca. Wszystkie przeprowadzone prace
były możliwe dzięki ofiarności parafian.
Uruchomiona została również nowa strona
internetowa parafii. Jest ona przejrzysta,
a nowością jest możliwość łatwego przekazywania darowizn na rzecz wspólnoty.
Z zadowoleniem Ksiądz Proboszcz odnotował fakt, że piękna i liczna była w tym
roku procesja Bożego Ciała, co niesie dużą
nadzieję na powrót parafian po pandemii do
kościoła. Cieszą go też rekolekcje organizowane dla seniorów w Brennej, na które zapisała się spora grupa parafian. Przypomniał,
że w tym roku pożegnaliśmy dwóch bardzo
zasłużonych parafian: śp. Małgorzatę Lubinę
i śp. Jana Raka, którzy od samego początku służyli naszej wspólnocie. I podziękował
p. Krystynie Kajdan za utrwalenie ich zasług
w naszej parafialnej gazetce.
Ksiądz Proboszcz z radością poinformował, że od ostatniej niedzieli września
będziemy mieli w parafii dwóch nowych
nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego
Sakramentu: Krzysztofa Andrzejczaka i Bartłomieja Smoczyńskiego. Dodał także, że
wkrótce wznowi katechezy dla dorosłych,
które przed pandemią cieszyły się dużym
powodzeniem. Wspomniał też o czekającej nas w listopadzie beatyfikacji ks. Jana
Machy, która odbędzie się w katowickiej
Archikatedrze, a już od najbliższej niedzieli
w każdej parafii będzie odmawiana nowenna przygotowująca nas do tego wydarzenia.
Przekazał także informację, że na podstawie dekretu Księdza Arcybiskupa został do
naszej parafii skierowany w roli rezydenta
ks. prałat Marek Gancarczyk. Zapowiedział
także zbliżające się koncerty organowe
w Brynowie w dniach 2 i 3 października br.

a 5 grudnia br. odbędzie się w naszym kościele koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA, podczas którego
zostaną zaprezentowane utwory Wojciecha
Kilara – naszego znakomitego parafianina.
Czekają nas również remonty: osuszenie
Domu Katechetycznego i probostwa, odnowienie mieszkania po Księdzu Kanoniku,
ale w pierwszej kolejności naprawa gzymsu i rynny przy daszku nad wejściem do
kościoła.
W dalszej kolejności zebrania Ksiądz
Proboszcz poprosił zebranych o wnioski
i sugestie jak ożywić naszą parafię po pandemii i jakie wybrać priorytety w pracy duszpasterskiej. W czasie ożywionej dyskusji
poruszono m.in. problem szkód górniczych
zagrażających budynkowi naszego kościoła.
Pani Barbara Cieplik wspomniała o planowanych działaniach Parafialnego Zespołu
Charytatywnego na rzecz seniorów i osób
wymagających wsparcia, m.in. o zorganizowaniu dla nich spotkania tuż przed świętami
Bożego Narodzenia. Rozmawiano również
na temat transmitowania przez Internet katechez dla dorosłych (także ich nagrywania),
utworzenia zespołu liturgicznego – dorosłych ministrantów, pozyskania dla Legionu
Maryi młodzieży i mężczyzn, zorganizowania
ponownie w okresie poświątecznym kolędowego koncertu Małgorzaty Hutek.

Pod koniec zebrania Ksiądz Proboszcz
poinformował zebranych o nowym programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na
lata 2021/2022 pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” oraz o zbliżającym się XVI
Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów: „Dla kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”, które
papież Franciszek zainauguruje w Rzymie
w dniach 9-10 października br. Jednym
z delegatów na ten Synod będzie prof.
Aleksander Bańka z Tych. Powodem zwołania synodu Biskupów jest chęć wspólnego
poszukiwania skutecznego sposobu głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Synod odbędzie się w trzech fazach:
diecezjalnej, kontynentalnej i powszechnej.
Faza diecezjalna rozpocznie się 17 października br. pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa w katedrze Chrystusa Króla
o godz. 12 i potrwa do kwietnia 2022 roku.
Będzie to czas wsłuchiwania się w głos lokalnego kościoła reprezentowanego przez
różnego rodzaju środowiska grup, ruchów,
wspólnot świeckich i zakonnych oraz duchowieństwa. Zakończenie synodu przewidziane jest na październik 2023 roku.
Posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej zakończono wspólną modlitwą.

22. jesienno-zimowe koncerty organowe w Katowicach-Brynowie
Sobota, 2 października 2021 – Koncert kameralny u Najświętszych Imion
FLET&ORGANY - godz. 19.00, ul. Nasypowa

Niedziela, 3 października 2021 – Koncert kameralny u Jutrzenki Wolności
OBÓJ&ORGANY - godz. 17.00, ul. Gawronów

Niedziela, 3 października 2021, godz. 19.00, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej
recital organowy Katowice Miasto Ogrodów w kościele Świętej Rodziny
Na wszystkie koncerty wstęp wolny! Inicjatywy współfinansowane przez Miasto Katowice.
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Og³oszenia duszpasterskie
26. NIEDZIELA ZWYKŁA
(26 września 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

U

dział w niedzielnej Eucharystii ma
przemieniać nasze serca. Wciąż
na nowo uczymy się kochać. Jak
przekonuje nas dziś Pan Jezus nawet
podanie kubka wody ma znaczenie.
Kto kocha, ten nie lekceważy żadnej
okazji do czynienia dobra.
Dziś obchodzimy Światowy Dzień
Migranta i Uchodźcy. Ogarnijmy modlitwą wszystkich, którzy musieli
opuścić swoją ojczyznę. Prośmy, by
każdy człowiek mógł spokojnie żyć we
własnym domu.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest
na potrzeby naszej parafii.
1. Wznawiamy katechezę dla dorosłych.
Będziemy kontynuować tematykę etyki chrześcijańskiej opierając się na
trzeciej części Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Zapraszamy na pierwsze spotkanie do kościoła we wtorek
na godzinę 18.30. Temat: „Nasze
powołanie do szczęścia”.
2. W tym tygodniu rozpoczynamy październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie na godzinę 17.15.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy
piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek po Mszy o 8.00 nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
Od godz. 17.00 zapraszamy do
spowiedzi, o 17.15 różaniec, zaś
o 18.00 odprawimy Mszę szkol-
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8.

ną. Zapraszamy na nią szczególnie
dzieci, które rozpoczynają swoje
przygotowania do przyszłorocznej
Pierwszej Komunii świętej. Po Mszy
świętej będzie można nabyć w salkach różańce, książeczki, medaliki
i świece do Pierwszej Komunii.
W sobotę odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych. Prosimy ich
zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub
telefonicznie na probostwie. Również w sobotę nauka dla rodziców
i chrzestnych o 16.30. a od 17.00
do 18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu i okazja do spowiedzi.
Zapraszamy do udziału w zbiórce
zużytego sprzętu elektrycznego. Elektrośmieci można przynieść w piątek
od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę od
7.00 do 10.00. Sprzęt można złożyć
przy garażu przed salkami. Prosimy
nie przynosić sprzętu po zakończeniu
zbiórki. Przychody z akcji są przeznaczone na cele misyjne.
W środę obchodzimy święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w czwartek wspomnienie św.
Hieronima, w piątek św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, a w sobotę świętych Aniołów Stróżów.
Od 1 października w polskich kinach
można oglądać fabularny film „Fatima”
opowiadający historię objawień Matki
Bożej. Warto wybrać się do kina.
Na nowy tydzień życzymy Bożego
błogosławieństwa.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 26 września do 2 października 2021
roku modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla
mieszkańców ulicy SKOWRONKÓW.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
26 września do 3 października 2021 r.
26. NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09
7.30 Za + Karola Raszkę (1. rocznica
śmierci) – o radość życia wiecznego
9.00
Za + Ryszarda Kmieciak (7. rocznica śmierci) oraz za ++ z rodzin
z obu stron – o dar nieba
10.30 1 int. Za ++ Eryka i Annę
Tomeckich – o radość życia
wiecznego
2 int. Za + Jana Raka (30.
dzień po śmierci) – o radość
życia wiecznego (od sąsiadów
12.00 Za + Katarzynę Perkowską-Kruczak – o dar życia wiecznego
(od sąsiadów)
18.00 W intencji Rity Homan – o łaskę
powrotu do sił i zdrowia

PONIEDZIAŁEK 27.09
WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO Á PAULO, prezbitera
8.00 Za + Jana Raka oraz za + męża
Bogdana i jego ++ rodziców
Teresę i Romana Kajdan –
o radość życia wiecznego

18.00 W intencji Michała Otrębskiego
z okazji 19. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary
Ducha Świętego

WTOREK 28.09
WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, męczennika
8.00 Za ++ rodziców Bertę i Augustyna Grzywa (rocznica śmierci)
oraz ++ z rodziny – o dar nieba
18.00 Za + Władysława Gwóźdź oraz
Huberta Gwóźdź – o radość
życia wiecznego

ŚRODA 29.09
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
8.00 Za ++ Kazimierę i Juliana Zbiciak – o dar życia wiecznego
18.00 Za + męża Leszka Turniak (60.
rocznica urodzin) – o dar życia
wiecznego
7

CZWARTEK 30.09
ŚWIĘTO ŚW. HIERONIMA,
prezbitera i doktora Kościoła
8.00 Za + Józefa Cichoń – o radość
życia wiecznego
18.00 Za + syna Piotra Króla (3. rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego

PIĄTEK 01.10
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, dziewicy i doktora Kościoła
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu
dla chorych członków Żywego
Różańca Świętego i ich rodzin
18.00 Za + Stefanię Nowak oraz za
++ Grażynę i Edwarda Nowak
– o dar życia wiecznego

SOBOTA 02.10
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH
ANIOŁÓW STRÓŻÓW
8.00 W intencji członków Żywego
Różańca Świętego
18.00 Za + Teresę Drymer (rocznica
urodzin) oraz za jej ++ męża
i syna (od sąsiadów i znajomych) – o dar życia wiecznego

26. NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10
7.30 1 int. Za + Stanisława (3. rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego
2 int. Za + Jana Raka – o dar
życia wiecznego (od sąsiadów)
9.00 W intencji Jerzego i Janiny
z okazji 75. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą Bożą
opiekę i zdrowie
10.30 W intencji jubilatów Krystyny
i Wilhelma Bula z okazji 60.
rocznicy ślubu i 80. rocznicy
urodzin Krystyny oraz w intencji
córek z rodzinami, z podziękowaniem za otrzymane łaski
i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
12.00 W intencji dziecka przyjmującego chrzest święty: Laury Sikory,
jej rodziców i chrzestnych oraz
w intencji rocznych dzieci: Filipa
Jana Kuźnika i Maksymiliana
Frankowskiego
18.00 W intencji Elżbiety i Pawła
Francki z okazji 40. rocznicy
ślubu, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o zdrowie oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

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.
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

