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I czyt.: Rdz 2, 18-24  Psalm: 128, 1b-6

II czyt.: Hbr 2, 9-11 Ewangelia: Mk 10, 2-16

27. NIEDZIELA ZWYKŁA

Nowi Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w katowickiej archikatedrze – 26.09.2021 r. (fot. Krzysztof Gawor)

Kochani Parafianie!
Miło mi poinformować, że nasza parafia ma od ubiegłej niedzieli dwóch nowych nadzwyczaj-

nych szafarzy Komunii świętej. Są to panowie: Krzysztof Andrzejczak i Bartłomiej Smoczyński. 
Dziękuję im, że w trudnym czasie pandemii uczestniczyli w zdalnym kursie i są gotowi poświęcać 
swój cenny czas na rzecz służby naszej wspólnocie, zwłaszcza ludziom chorym. Nowi szafa-
rze dołączą do czterech mężczyzn, którzy już od lat posługują jako szafarze. Uczestniczyłem  
w Eucharystii, podczas której 213 mężczyzn z różnych parafii naszej archidiecezji przyjęło tę 
posługę i byłem pod wielkim wrażeniem „armii” mężczyzn w białych albach. Ich męski śpiew 
brzmiał potężnie w naszej katedrze. Szafarzom towarzyszyły najczęściej całe rodziny. Piękna 
sprawa. Bratu Krzysztofowi i bratu Bartłomiejowi życzę błogosławieństwa na tej drodze, a Pa-
rafian proszę o ich życzliwe przyjęcie. Przy okazji warto  przypomnieć, że osoby chore, które 
nie mogą przyjść do świątyni o własnych siłach, mogą skorzystać z posługi szafarza także  
w niedzielę i przyjąć Komunię świętą.

W ostatnią niedzielę liczyliśmy wiernych. Zwykle czynimy to dwa razy w roku, ale pandemia 
spowodowała dłuższą przerwę w tej praktyce. Ostatniej niedzieli w Eucharystii uczestniczyły 562 
osoby. Przed pandemią ta liczba wynosiła plus minus 900 osób. Mamy więc poważny spadek. 
Nasza parafia statystycznie liczy niecałe 7 tysięcy mieszkańców. Są powody do zmartwienia, ale 
nie traćmy nadziei, mobilizujmy się wzajemnie do wierności w czasach mody na apostazję. 

Zaczął się październik – zapraszamy na różaniec: codziennie o 17.15. Prośmy Maryję, by nam 
pomagała odnaleźć drogę do Jezusa, zwłaszcza tym, którzy ją całkiem zgubili. 

Wasz proboszcz – Ks. Tomasz Jaklewicz 
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Jasne nauczanie kontra skleroza

1.    „Pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę”. Faryzeusze nie szukali prawdy, 
ale zastawiali pułapkę. Spodziewali się raczej odpowiedzi pozytywnej: wolno 

oddalić, skoro sam Mojżesz pozwolił na to. Dziś to samo pytanie jest nadal stawia-
ne Kościołowi. Nacisk na akceptację rozwodów płynie ze strony zsekularyzowanych 
elit, społeczeństw, państw, kultur. Pytanie o możliwość rozwodu pojawia się także 
we wnętrzu Kościoła. Część katolików oraz reformatorsko nastawionych teologów 
domaga się uznania rozwodów w imię chrześcijaństwa z łagodniejszą, bardziej 
tolerancyjną twarzą, w imię Kościoła otwartego na tzw. postęp. W wielu wspólno-
tach protestanckich rozwód stał się już dawno czymś akceptowalnym. Uchodzi za 
rzecz normalną, praktycznie przestaje mieć naganną kwalifikację moralną. Sche-
mat zmian jest zawsze taki sam: najpierw są ograniczone wyjątki od reguły, potem 
te wyjątki stają się nieformalną normą, a na końcu ta norma uzyskuje teologiczne 
uzasadnienie z powołaniem się na tzw. rozwój doktryny lub miłosierdzie. Co na to 
wszystko powiedziałby Pan Jezus? 

2. Odpowiedź Jezusa w jego czasach i dzisiaj jest wciąż taka sama. Chrystus 
jest jednocześnie wymagającym nauczycielem prawdy i miłosiernym dobrym 

pasterzem. Nie wolno oddzielać od siebie lub wręcz przeciwstawiać tych dwóch 
aspektów Jego misji. Tak jak odpowiedział faryzeuszom, tak samo odpowiada 
współczesnym pytającym. Sens jego odpowiedzi jest jasny: małżeństwo jest przy-
mierzem nierozerwalnym, więc rozwód nie jest możliwy.  Kiedy uczniowie dopytu-
ją, Jezus wskazuje na konsekwencje moralne rozwodu: „Kto oddala swoją żonę,  
a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego 
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. 

3. Chrystus zwraca uwagę na dwie rzeczy. Wskazuje najpierw, co jest powodem 
trudności w przyjęciu prawdy o małżeństwie. Jest nią zatwardziałość serca. 

Greckie „sklerokardia” jest złożeniem słowa „skleros” oznaczającego twardość, 
ale też wymazanie z pamięci oraz słowa „kardia”, czyli serce. Można powiedzieć, 
że serce człowieka ma sklerozę, czyli zapomina. O czym? Ano o tym, co było na 
początku, czyli o planie Boga wpisanym w ludzką naturę. Powodem tej sklerozy 
serca jest grzech, który niszczy pierwotne piękno wpisane w powołanie mężczyzny 
i kobiety. Człowiek zapomina, do czego służy męskość, kobiecość, seksualność. 
A potem domaga się „pobłogosławienia” swoich grzesznych wyborów. 

4. Jezus odwołuje się do „początku” (gr. arche). Mówi, że jeśli chcemy pojąć 
nierozerwalność małżeństwa musimy pokonać sklerozę i powrócić „do po-

czątku”, czyli do źródła, do zamysłu Stwórcy, do świata, który nie był zepsuty przez 
grzech. To nie standardy zepsutego świata mają określać, czym jest lub powinno 
być małżeństwo. Standardy określa Bóg Stwórca. On bowiem wymyślił mężczyznę 
i kobietę, On wymyślił małżeństwo i Jego należy pytać, jak ono powinno wyglądać. 
A Bóg mówi: „Będą oboje jednym ciałem”. Stąd wniosek: „Co Bóg złączył, tego 
niech człowiek nie rozdziela”.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Pierwsze śluby zakonne (czasowe) 
Siostry Edmundy – lipiec 1983 r. 

(fot. z  arch. dom. Siostry).
Śluby wieczyste Siostry Edmundy – lipiec 1989 r. 

(fot. z  arch. dom. Siostry).

KRYSTYNA KAJDAN: – Siostro Edmundo, 
po 14 latach pobytu w brynowskim klasz-
torze Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
przy ul. Warzywnej, 30 sierpnia br. nad-
szedł czas pożegnania. Czy żal było od-
jeżdżać?

SIOSTRA EDMUNDA OKOS – SSND: – Bar-
dzo mi było żal żegnać się z Katowicami. 
Smutno mi było opuszczać to miejsce, 
współsiostry i sąsiadów, z którymi przez 
tyle lat się zżyłam. Pokochałam tę brynow-
ską oazę ciszy, naszą parafię i tę „warzyw-
ną” ulicę tuż przy lesie z naszym przed-
szkolem, które kształtuje nowe pokolenia.

Prawie przez 8 lat była Siostra w naszej 
parafii zakrystianką w tym czasie, gdy 
nasz kościelny śp. pan Janek Rak miał 
dzień wolny, o ile dobrze pamiętam było 
to w środę każdego tygodnia, w czasie 
jego urlopu lub choroby.

Zgadza się. Lubiłam „środy”. Odrywałam 
się od mojej codzienności, aby służyć Panu 

przez posługę 
zakrystianki. 
To był dobry 
czas. Dzięki tej 
pracy spotka-
łam wiele war-
t ośc iowych , 
wspania łych 
osób. Bliskie 
stawały mi się 
radości i troski  
parafii. Praca  
w zakrystii, spo-
tkania z ludźmi 
były często dla 

mnie impulsem do gorliwszej modlitwy za 
innych, za parafię.

Jak Siostra wspomina śp. pana Janka?

Pan Janek był człowiekiem o dobrym ser-
cu. Był zawsze pogodny, życzliwy, otwarty  
i dyskretny. W pełni zaangażowany w swoją 
posługę dla Kościoła i w kościele. Odzna-
czał się wiernością i wrażliwością. Kiedy 
potrzebowałam pomocy, zawsze mogłam 
na niego liczyć. Nigdy nie zawiódł. Każde-
go obdarzał szacunkiem i dobrym słowem. 
„Zarażał” nas swoją pogodą ducha i uśmie-
chem płynącym z głębokiej wiary w Boga. 
Cichy i oddany swojej służbie w rodzinie 
i parafii. Wielokrotnie doświadczałam je-
go bezinteresowności i ofiarności. Ludzie 
prości, pokorni, zwyczajni, wierni, czasami 
przez nas niezauważalni, są tak naprawdę 
wielkim darem od Boga. Wiele się od nich 
możemy nauczyć. Dziś, nie tak często spo-
tyka się takich ludzi, jak śp. pan Janek. 

Proszę nam przypomnieć, jakie obo-
wiązki miała Siostra w Waszym domu 
przy ul. Warzywnej?

SioStro Edmundo, dziękujEmy!
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Moje obowiązki... Pracowałam jako in-
tendentka w przedszkolu. Troszczyłam się 
o zdrowe żywienie dzieci i sióstr. W domu 
zakonnym zajmowałam się też wieloma 
sprawami. Starałam się służyć siostrom, 
wykonując wiele prostych, zwyczajnych, 
codziennych prac na przykład pomagałam 
starszej i chorej współsiostrze, służyłam 
jako kierowca, jeśli była taka potrzeba. 
Dzięki łasce starałam się wnosić trochę 
dobra i pokoju tam, gdzie Bóg mnie po-
trzebował. 

W jakich placówkach oprócz naszego 
Brynowa Siostra pracowała?

W moim życiu zakonnym pracowałam  
w wielu placówkach naszej Polskiej Pro-
wincji Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 
Wspomnę tu o niektórych. Zaraz po ślu-
bach otrzymałam misję i pojechałam słu-
żyć dzieciom w Domu Małego Dziecka  
w Krzydlinie Małej. Były tam wtedy dzieci 
w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Służba im 
dawała mi wiele radości. Tam zobaczyłam 
jak bardzo jesteśmy potrzebne. Przez 5 lat 
pracowałam w Wydawnictwie św. Krzyża  
w Opolu. Tam nauczyłam się, jak ważna jest 
dobra książka i jak każdemu z nas może po-
móc lepiej żyć. Pracowałam również przez 
7 lat w Bursie dla Dziewcząt w Bielsku Bia-
łej. Tam zobaczyłam, czym żyje młode po-
kolenie, jakie są jego potrzeby, jego dobre 
i mocne strony, ale i braki. Nauczyłam się 
też głębiej je rozumieć oraz szukać skutecz-
nej pomocy w wychowywaniu. 

Bardzo mnie intryguje Siostry imię za-
konne, dlaczego właśnie takie?

Składając śluby, na znak przyobleczenia 
się w nowego człowieka przybieramy imię 
zakonne. Moje imię – to Maria Edmunda. 
Maria – otrzymuje każda siostra, natomiast 
skąd się wzięło Edmunda? W mojej rodzin-
nej parafii pracował kapłan o tym imieniu. 
Jego osoba wywarła mocny wpływ na 
kształtowanie się i rozwój mojego powo-
łania. Był bardzo dobrym kapłanem, odda-
nym w służbie Bogu i ludziom. Dzięki nie-
mu zrozumiałam, co znaczy być prawdzi-
wie szczęśliwą i gdzie jest źródło szczęścia.  
W czerwcu tego roku odszedł już do Pana.

Została Siostra skierowana do Wasze-
go klasztoru w Głubczycach. Jakie teraz 
ma tam Siostra obowiązki?

Siostra Edmunda w czasie pracy w Wydawnictwie św. Krzyża  
w Opolu – 1991 r. (fot. z  arch. dom. Siostry).

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas audiencji 
ogólnej – Rzym 1993 r. (fot. z  arch. dom. Siostry).
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Tak, zostałam skierowa-
na do Głubczyc. Tutaj po-
magam starszym i chorym 
współsiostrom. W swojej 
młodości, kiedy jeszcze nie 
myślałam o życiu zakonnym, 
chciałam być pielęgniarką, 
aby służyć ludziom, a przez 
to Panu Bogu. To moje pra-
gnienie spełniło się, choć  
w nieco inny sposób. Obec-
nie jako siostra zakonna, 
służę Panu Bogu, a przez to 
ludziom.

Na pożegnalnej mszy świętej w naszym 
kościele, w niedzielę 29 sierpnia, zaśpie-
wała Siostra psalm i przepiękne Alleluja! 
Lubi Siostra śpiewać?

Lubię śpiewać. Niech Pan Bóg w tym 
wszystkim będzie uwielbiony!

Na zakończenie naszej rozmowy pra-
gnę Siostrze w imieniu naszej wspólnoty 
parafialnej serdecznie podziękować za 
wszelkie posługi na rzecz naszej parafii, 
za dobroć i wielkie serce, za każdy miły 
uśmiech.

Bardzo dziękuję, Pani Krystyno, za tę 
rozmowę. Dziękuję śp. panu Jankowi, 
wszystkim kapłanom naszej parafii, współ-
siostrom i Wam Drodzy Parafianie, którzy 
stanęliście na drodze mojego życia i powo-
łania. Dziękuję za każdy gest dobroci i mi-
łości, którego doświadczyłam, przebywając 
wśród Was. Mam w sercu pokój i radość, 
że misję jaką powierzyło mi Zgromadzenie 
tu w Katowicach, starałam się wypełnić 
najlepiej jak umiałam. 

Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi  
i prowadzi!

A do pracy w tej nowej placówce życzy-
my Siostrze Bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień, dużo sił i zdrowia oraz 
ludzkiej życzliwości. Zapewniamy także 
o modlitwie. Szczęść Boże!

Bóg zapłać!

Siostra Edmunda SSND po ostatniej mszy świętej w naszym 
kościele – 29.08.2021 r. (fot. Krystyna Kajdan).

Siostra Edmunda wśród 1000 owiec w Niemczech nad Renem – 2000 rok 
(fot. z  arch. dom. Siostry).
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Og³oszenia duszpasterskie
27.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WProWadzenIe do lITurGII:

(3 października 2021 r.)

o przynoszenie Komunii świętej  
w każdą niedzielę. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa ró-
żańcowe codziennie na godzinę 
17.15.  

3. W tym tygodniu przypada pierw-
szy czwartek miesiąca. Po Mszy 
o 8.00 będzie nabożeństwo  
o powołania. 

4. W przyszłą niedzielę będziemy 
obchodzić kolejny Dzień Papieski.  
Z tej okazji odbędzie się zbiór-
ka na Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Po Mszy o godzi-
nie 10.30 dzieci z katolickiego 
przedszkola Sióstr z Warzywnej 
przedstawią krótki program o św. 
Janie Pawle II. 

5. W poniedziałek obchodzimy 
wspomnienie św. Franciszka, we 
wtorek św. Faustyny Kowalskiej,  
a w czwartek Matki Bożej Różań-
cowej.  

6. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Słowików. 

7. W Gościu Niedzielnym przeczy-
tamy m.in. o autorze pierwszego 
obrazu Jezusa Miłosiernego Euge-
niuszu Kazimirowskim. 

8. Na nowy tydzień życzymy Bożego 
błogosławieństwa. 

liturgia Słowa dzisiejszej 
niedzieli przypomina nam  

o godności małżeństwa,  
o wielkości małżeńskiego 
powołania. „Co Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie roz-
dziela” – wzywa nas Pan. 
Módlmy się dziś za wszystkie 
małżeństwa o łaskę wiernej 
miłości. 

Kolekta dzisiejsza przezna-
czona jest na nasze semina-
rium duchowne. Bóg zapłać 
za każdy dar. 

1. Tydzień temu w katedrze odbyło 
się ustanowienie nowych nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii 
świętej. Przypomnijmy, że świec-
cy szafarze pomagają księżom 
w rozdzielaniu Komunii świętej 
podczas Mszy świętej oraz za-
noszą Pana Jezusa do chorych.  
W naszej parafii posługiwało do 
tej pory czterech szafarzy. Tydzień 
temu to grono powiększyło się  
o dwie nowe osoby. Są to panowie: 
Krzysztof Andrzejczak i Bartłomiej 
Smoczyński. Przy okazji informuje-
my, że osoby chore mogą prosić 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
3 do 10 października 2021 r.

27. NIEDZIELA ZWYKŁA  03.10 
7.30  1 int. Za + Stanisława (3. rocz-

nica 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 otrzyma-
ne 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 podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go 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 zdro-
wie oraz Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK  04.10 
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
8.00  Za + Teresę Karbowską-Kamiń-

ską – o radość życia wiecznego 
(od męża, córek i pracownic  
z Bielska)

18.00 Za + Zygmunta Ścigaja (1. rocz-
nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

WTOREK  05.10 
WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
8.00 Za ++ męża Witolda Mykałę 

(25. rocznica śmierci) oraz 
mamę Łucję Fedelińską (16. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

18.00 Za Izabelę Fludzińską oraz Elż-
bietę Kijak (od męża, syna  
i rodziny)

W tygodniu od 3 do 9 października 2021 roku modli-
my się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy SŁoWIKÓW. 

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 Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  06.10
8.00 Za + Teresę Kamińską – o dar 

życia wiecznego (od sąsiadów 
Przewdzing i Gaś)

18.00 Za + Włodzimierza Wita (1. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

CZWARTEK  07.10 
WSPOMNIENIE NMP RÓŻAŃCOWEJ
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

18.00 W intencji córki Katarzyny z oka-
zji urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego 
– o radość życia wiecznego

PIĄTEK  08.10
8.00 W intencji Jadwigi z okazji 90. 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo 
i zdrowie oraz opiekę Maryi

18.00 Za + Małgorzatę Lubinę – o dar 
życia wiecznego (od rodziny 
Napierała)

SOBOTA  09.10 
8.00 Za + Juliusza Suchy (rocznica 

śmierci) oraz ++ syna Juliusza 
i ojca Jana – o dar nieba

18.00 Za + Rajmunda Karkosza oraz 
za ++ z rodziny i ++ przyjaciół 
– o dar życia wiecznego

28. NIEDZIELA ZWYKŁA  10.10 
7.30  Za ++ rodziców Leokadię i Ze-

nona oraz + męża Marka –  
o dar życia wiecznego 

9.00 Za + Grzegorza Kot (11. roczni-
ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

10.30 W intencji Asi Wieczorek z oka-
zji 6. rocznicy urodzin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

12.00 1 int. Za + Eleonorę Stolecką 
(13. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

 2 int. Za + Jana Raka – o ra-
dość życia wiecznego (od są-
siadów)

18.00 W intencji rodziny Chaborów,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

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.


