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I czyt.: Iz  53, 10-11  Psalm: 33, 4-5.18-20.22

II czyt.: Hbr 4, 14-16 Ewangelia: Mk 10, 35-45

2 9 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

Z ostatniego kazania ks. Marka zapamiętałem to, że każdy człowiek ma szansę stać się 
mądrym oraz, że mądrość młodzieńca z Ewangelii polegała na tym, że wiedział u kogo 

tej mądrości szukać. Mówi się, że kto pyta nie błądzi. Zgoda, ale jeśli ktoś pyta ignoranta 
o drogę, to na pewno pobłądzi. 

Papież Franciszek zaprasza cały Kościół do rozmowy o rozmowie, bo ponoć tej rozmowy 
w Kościele brakuje. W diecezjach rozpoczyna się dziś diecezjalny etap tzw. procesu syno-
dalnego, który ma przygotować Zgromadzenie Plenarne Synodu Biskupów w październiku 
2023 roku. Jesteśmy więc wszyscy jako katolicy zaproszeni do mówienia odważnie  
o Kościele, o szukaniu dróg jego naprawy, udoskonalenia. Jako duszpasterz jestem otwar-
ty na uwagi parafian, staram się Was słuchać, co nie oznacza, że każda prośba czy pomysł 
są możliwe do realizacji. Można do mnie i do ks. Tomka dzwonić, można pisać e-maile, 
można umówić się na spotkanie. Nie boję rozmowy, ale obawiam się o to, by dyskusje 
w Kościele i o Kościele nie przesłoniły podstawowej prawdy, że najważniejszą rzeczą  
w Kościele zawsze pozostaje słuchanie Boga. Nie stajemy się bardziej Kościołem przez 
debatowanie między sobą, ale przez naśladowanie Chrystusa, przez budowanie wspólnoty 
z Nim, przez sakramenty, zwłaszcza spowiedź i Eucharystię, przez modlitwę, przez miłość 

niosącą pomoc słabszym. Chrystus wie najlepiej, 
jakiego Kościoła potrzebujemy i Jego powinniśmy 
pytać. Nasze dyskusje kończą się często sporami, 
kłótnią o to, kto jest najważniejszy (patrz dzisiejsza 
Ewangelia). Kościół powinien stawać się bardziej 
Chrystusowy, bardziej Boży. Bo tylko wtedy będzie 
lepiej służył Bogu i ludziom. Więc rozmawiajmy  
o Kościele, ale nie zapominajmy, gdzie jest praw-
dziwa mądrość. 

ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz

J a k i  m a  b y ć  K o ś c i ó ł ?
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Odwrócenie pOrządku

1.Prośba Jakuba i Jana następuje zaraz po tym, jak Jezus po raz trzeci za-
powiedział swoją śmierć. Pan mówi o tym, że będzie wydany na cierpienie, 

szyderstwo i hańbiącą śmierć, a dwóch Apostołów domaga się pierwszych miejsc. 
Pozostali oburzają się na nich. Nie najlepiej świadczy to o Apostołach. Pycha, 
pragnienie dominowania, poczucie wyższości, chęć błyszczenia. Jak się to mówi 
„woda sodowa uderzyła im do głowy”. Tak bywa w Kościele do dziś. Władza ducho-
wa choć pozbawiona atrybutów doczesnej władzy może wbijać w pychę, może być 
nadużyta, może zamieniać się na karierowiczostwo i niszczyć wspólnotę, zamiast 
ją budować. Co na to wszystko Jezus? Pyta uczniów o udział w kielichu i chrzcie, 
czyli udział w Jego losie, w Jego męce. Odpowiedź Apostołów brzmi pysznie: „Mo-
żemy”. Co oznacza: „tak, pójdziemy za Tobą, Panie, nawet na krzyż”. Życie bole-
śnie zweryfikowało tę deklarację. Oto realizm Ewangelii! Pan wybiera na swoich 
uczniów ludzi obciążonych pychą, egoizmem, kompleksami lub manią wyższości. 
To pozwala zrozumieć, że nie ma i nie będzie idealnych biskupów, księży, liderów. 
Władza w Kościele zawsze będzie zagrożona typowymi pokusami dla każdej wła-
dzy. 

2. Jezus przywołuje uczniów (więc i nas) do siebie i naucza: „Nie tak będzie 
między wami”. W Kościele powinno być inaczej niż w świecie. Krzyż wywraca 

ziemską drabinkę kariery. Doczesny porządek, w którym dominują ludzie boga-
ci, wykształceni, wpływowi, zostaje wywrócony do góry nogami. Abp Grzegorz Ryś  
w książce o św. Franciszku zwraca uwagę na to, że kluczem do zrozumienia świę-
tego Biedaczyny z Asyżu jest owo „odwrócenie porządku”. Biograf Franciszka pi-
sze, że Jezus powiedział do niego: „Franciszku, jeśli chcesz Mnie poznać, bierz to, 
co gorzkie za słodkie, wzgardź samym sobą; dokonaj tego odwrócenia porządku, 
a zacznie ci smakować to, o czym ci mówię”. Momentem przełomowym było dla 
św. Franciszka spotkanie z trędowatym. Bogaty młodzieniec spotykając żebraka 
pokrytego trądem zsiadł z konia, dał mu pieniądze i pocałował. Taki był początek 
jego drogi do świętości. Biograf notuje: „W ten sposób to, co gorzkie, przyjmuje za 
słodkie i przygotowuje się mężnie do zachowania wszystkiego, co jeszcze nastą-
pi”. Ewangelia przynosi zupełnie inny porządek niż ten, który promuje świat. 

3. Wskazówką są dwa słowa: sługa (gr. diakonos) oraz jeszcze mocniejsze – 
niewolnik (gr. doulos). A najważniejszym drogowskazem jest sam Jezus, któ-

ry „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć”. Najbardziej pokorną służbą 
Chrystusa był krzyż. To było Jego wywyższenie, Jego tron, Jego panowanie. Istotą 
władzy Boga nad światem jest miłość. Wszechmoc bez miłości byłaby największą 
tyranią. Wszechmoc Boga jest wszechmocą miłości. Każdy z nas ma jakąś władzę, 
czyli powierzoną odpowiedzialność (rodzina, praca zawodowa, społeczna, wspólno-
ta). Władza jest potrzebna, ale rzecz w tym, by sprawować ją z miłością. Jak sługa, 
jak niewolnik, jak Jezus. Jak sam Bóg! To jest prawdziwa wielkość. Tej wielkości 
szukał św. Franciszek i tylu innych świętych. Tylko świętość odnawia Kościół. 

Ks. Tomasz Jaklewicz



3

Panie Franciszku, dziękujemy!
Śp. Franciszek Goli, który odszedł do Pana 3 paź-
dziernika br. – oprócz licznych zasług dla brynow-
skiej wspólnoty parafialnej – był pomysłodawcą 
naszej gazetki, bo powstała właśnie z jego inicjaty-
wy. Dlatego też dzisiaj mam nie tylko zaszczyt, ale 
i miły obowiązek poświęcenia tego numeru gazetki 
jego osobie. Zapraszam do lektury!

Krystyna Kajdan 

Kazanie księdza proboszcza 
Tomasza Jaklewicza na pogrzebie 

śp. Franciszka Golego 
– 6 października 2021 r.

Drodzy Bliscy śp. Franciszka, przede wszystkim najbliższa droga Rodzino, 
Ireno, Basiu, Michale, Marku, drogie wnuki, prawnuki, wszyscy!

Żegnamy dziś człowieka bliskiego i ważnego nie tylko dla najbliższej rodziny, 
ale także dla naszej rodziny parafialnej, dla Kościoła i dla wielu osób, dla których 
śp. Franciszek był naprawdę KIMŚ jako człowiek, jako fachowiec, jako społecz-
nik. Chcemy dziękować Panu Bogu za dar jego życia.  Pan Franciszek dopełnił 
już swojej ziemskiej wędrówki. To była długa droga, ponad 93 lata, droga pięk-
nego życia. Dlatego ważne jest to, żeby od bólu rozstania silniejsza była w nas 
wdzięczność za dobro, które zostawił. Dobro, które trwa. Wierzymy, że wszystko, 
co czynimy z miłości ma smak czegoś wiecznego, czegoś, co jest ponadczasowe, 
co idzie za nami przed tron Boży. Pan Bóg nas osądzi sprawiedliwie, bo tylko On 
zna całą prawdę o każdym z nas. Śp. Franciszek zostawił piękny ślad na ziemi. 
To dobro warto mieć dzisiaj przed oczami. Tak się dobrze złożyło, że dzięki pani 
Krysi Kajdan w naszej gazetce ukazał się w lipcu wywiad z panem Franciszkiem. 
Warto wspomnieć, że to on właśnie zaproponował na Radzie Parafialnej w 1993 
roku, żeby powstała gazetka parafialna. To była jego inicjatywa, ta nasza gazet-
ka trwa przez tyle lat. To była naprawdę piękna rozmowa. Może pan Franciszek  
w jakiś sposób już przeczuwał, że się żegna z tym światem. Może chciał zostawić 
nam jakieś ostatnie słowo, jakiś rodzaj podsumowania, bilansu życia. Sięgam 
do jego słów, w których dziękuje Panu Bogu za swoje życie. Kiedy człowiek czu-
je, że odchodzi, to chce powiedzieć to, co najważniejsze. Chce powiedzieć, co 
zostawia jako swój duchowy testament, jako dziedzictwo, przesłanie wynikające  
z życiowej postawy, którą się kierował w życiu. Posłuchajcie:
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Urodziłem się 16 lipca 1928 roku  
w Studzionce koło Pszczyny, niebawem – 
jak Bóg pozwoli – będę Mu dziękował za 
93 lata życia! Pan Bóg mu pozwolił na 
to. Dodam – życia bardzo pracowitego  
i szczęśliwego, bo spełniły się wszyst-
kie moje młodzieńcze pragnienia. A pra-
gnienia miałem tylko trzy: wybudować 
sobie własny dom z ogródkiem, poślubić 
za żonę ukochaną osobę i mieć z nią 
dzieci, które przyniosą radość! Wbrew 
wielkim obawom z ożenkiem poszło 
mi dosyć gładko. Z moją przyszłą żoną 

Heleną – najpiękniejszą panną w Studzionce – wyswatał mnie mój szwagier 
August. Zostałem bardzo serdecznie przez nią przyjęty, także przez jej rodzi-
ców. Pobraliśmy się 11 listopada 1952 roku, byliśmy oboje bardzo szczęśliwi. 
Jest też inny wywiad z okazji Złotych Godów, w którym Franciszek tłumaczy, że 
wybór daty ślubu nie był przypadkowy. Za komuny Święto Niepodległości nie 
było obchodzone. Ten wybór był znakiem tego, że jego miłość do żony wpisu-
je się też jakoś w miłość do Polski, do ojczyzny. Oboje pochodziliśmy z wie-
lodzietnych rodzin i sami też marzyliśmy o dużej rodzinie. W domu u Helenki 
było ich dziesięcioro! Ja zaś byłem siódmym dzieckiem mojej matki i jedena-
stym dzieckiem mojego ojca, który po śmierci swojej pierwszej żony ożenił się  
z mamą. Franciszek – syn Franciszka i Anny. Na początku mieszkaliśmy z Helen-
ką bardzo skromnie w Chorzowie, w jednopokojowym mieszkaniu, podzielonym 

kotarą na pokój i kuchnię, a pomieszczenie z dopływem 
wody i WC znajdowało się na klatce schodowej. Nic 
dziwnego, że naszym największym pragnieniem było wy-
budowanie domu z ogródkiem i to w Katowicach – Bry-
nowie, na nowo powstałym Ptasim Osiedlu.

I jeszcze fragmencik o wnukach:
Wnuki są teraz moją największą radością, bo mał-

żonka po 63 latach wspólnego życia „uciekła mi z tego 
świata”, odeszła do Pana w 2015 roku. Bardzo za nią 
tęsknię. Pozostały mi piękne wspomnienia i zdjęcia, 
które mam tu przy łóżku. 

Warto dodać, że przy urodzeniu każdego dziecka He-
lena bardzo ciężko chorowała.  Pan Franciszek jak św. 
Józef u boku swojej żony czuwał, żeby wszystko dobrze 
poszło i wspierał żonę, która po każdym porodzie była  
w bardzo ciężkim stanie.

Zdjęcie ślubne Państwa Heleny i Franciszka Golich  
– 11.11.1952 r. (fot. arch. rodzinne).

Państwo Goli na weselu wnuczki 
Magdaleny – 29.06.2002 r.

(fot. arch. rodzinne).



5

Wracając do wnuków: Mam 
ich dwanaścioro. Może warto 
wymienić ich imiona, myślę, że 
jesteście tu wszyscy: Magda-
lena (przyszła na świat w dniu 
moich urodzin!), Maciej, Łu-
kasz, Izabela, Joanna, Jacek, 
Rafał, Marta, Agata, Marysia, 
Małgosia i Mikołaj. I prawnu-
ków też mam dwanaścioro! 
Są to: Beniamin, Tymoteusz, 
Agata, Blanka, Estella, Rafael, 
Basia, Julia, Hania, Zosia, Le-
opold i Jakub.

I jeszcze ostatni fragmencik odpowiedzi na pytanie, co chciałby Pan przekazać 
najmłodszemu pokoleniu brynowian? 

Chciałbym, aby pamiętali, że Pan Bóg powinien być zawsze na pierwszym miej-
scu. Wyniosłem to z mojego rodzinnego domu. Ważne jest też w naszym życiu 
to, by pracować nie tylko dla własnych korzyści, ale także dla dobra wspólnego, 
dla innych, dla wspólnoty, w której się żyje. Pieniądze w naszym życiu, to nie 
wszystko… Praca społeczna – w dobrym tego słowa znaczeniu – przynosi dużo 
satysfakcji.

Jak dobrze się stało, że ten wywiad powstał. Kiedy myślę o śp. Franciszku, 
mam skojarzenie ze św. Józefem. Mamy akurat rok św. Józefa i ta postać zosta-
ła nam przez Kościół przypomniana. Święty Józef żył w cieniu Jezusa i Maryi, ale 
jego obecność zarówno dla Maryi, jak i dla Jezusa była ważna. Był z zawodu cie-
ślą. W oryginale greckim Ewangelii jest tu słowo „tekton”. Nie wiemy, co dokład-
nie robił cieśla w tamtych czasach, ale słowo tekton oznacza także budownicze-
go domu. Śp. Franciszek był budowniczym domu. Nie tylko w tym sensie, że jako 
budowlaniec budował z betonu czy z cegły. On budował dom w głębszym sensie. 
Dom, czyli ludzką wspólnotę. Taki dom ma początek w miłości mężczyzny i kobie-
ty. Józef też zbudował ziemski dom dla Jezusa, ale początkiem tego budowania 
była jego miłość do Maryi, miłość małżeńska. Marzeniem Józefa było na pewno 
budowanie z Maryją wspólnego domu. Oczywiście wszystko potoczyło się inaczej 
niż to sobie wyobrażał. Józef przeżył noc pełną rozterki, chciał oddalić Maryję, ale 
wtedy anioł mu powiedział: „Józefie, nie bój się przyjąć Maryję i jej Dziecię, bo to 
wszystko jest od Boga”. Być może w życiu śp. Franciszka też były trudności, oba-
wy, rozczarowania, rozterki. W wywiadzie mówił, że z ożenkiem poszło szybko, 
spotkali się w rodzinnej Studzionce. On, najprzystojniejszy kawaler i ona, najpięk-
niejsza panna. Nie wiemy, czy to wszystko było takie proste, ale na pewno bardzo 
się kochali. Gdy poznałem pana Franciszka, był już wdowcem, schorowanym czło-

Państwo Helena i Franciszek Goli z dziećmi – Ireną, Basią, Michałem  
i Markiem (fot. arch. rodzinne).
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wiekiem przykutym do łóżka, ale widać było, że 
miłość do żony jest żywa w jego sercu. Śmierć 
jest słabsza niż miłość. Miłość jest silniejsza  
i trwa pomimo rozłąki. Marzenia pana Francisz-
ka były całkiem proste, zwyczajne, ludzkie: zna-
leźć kobietę, którą mogę pokochać, zbudować 
dom i mieć dzieci. Myślę, że należy on do giną-
cego gatunku ludzi, którzy tak właśnie ustawiają 
swoje życiowe priorytety. Nasz świat jest coraz 
bardziej postawiony na głowie. Ludzie wymyśla-
ją ekscentryczne pomysły na życie, silą się na 
oryginalność, kusi ich przekraczanie wszelkich 
granic, stawianie wszystkiego do góry nogami. 
Na tym tle uderza normalność wpisana w żywot 
śp. Franciszka. Normalność, która zaowocowa-
ła tak długim, dobrym życiem i wspaniałą rodzi-

ną. Pani Irena przesłała mi niedawno filmik nakręcony przez wnuki na urodziny 
dziadka. To jest dla mnie jak archetyp szczęścia, coś najbardziej podstawowego, 
ludzkiego, zwyczajnego. Fundamentem tej normalności jest zaufanie Panu Bogu. 
Priorytet Boga tak jak u św. Józefa. A potem miłość do kobiety, miłość do dzieci, 
do rodziny, postawa służby, solidne podejście do pracy. Mężczyzna powinien 
zapracować na dom, na rodzinę, zbudować dom z ogródkiem. W tym pragnieniu 
jest nie tylko błogosławiona normalność, ale też coś, co wykracza poza ten świat. 
Całe życie szukamy domu. To pragnienie sięga nieba. Św. Józef pochodził z rodu 
Dawida. Król Dawid to model człowieka posłusznego Bogu, sprawującego władzę  
w taki sposób, że wokół niego jednoczył się lud, który z nim czuł się bezpieczny.  
Józef miał w sobie tę królewską krew. Odnosząc to do śp. Franciszka będzie nie 

od rzeczy wspomnieć o wielodzietnej 
rodzinie, z której pochodził on sam  
i jego żona. Tu nie tyle chodzi o licz-
bę dzieci, ale o znaczenie domu,  
z którego się pochodzi. To wpływa 
na dom, który się samemu zakłada. 
Jakże ważny jest ten rodzinny przekaz 
wartości, ten łańcuch pokoleń, któ-
ry niestety na naszych oczach ulega 
jakiemuś przerwaniu. Dlatego tym 
bardziej każda dobra rodzina, taka 
rodzina jak Wasza, to jest znak na-
dziei. To znak dla naszego szalonego 
świata, że warto w ten sposób żyć,  

Państwo Goli z wnuczką Agatką w Klasztorze  
Wigerskim przed  apartamentem  św. JP II tuż 
po jego wizycie w 1999 r. (fot. arch. rodzinne).

Helena i Franciszek Goli – 2014 rok (fot. arch. rodzinne).
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w ten sposób kochać, cierpieć, pracować, że warto mieć właśnie takie marzenia. 
Ostatecznie wszyscy tego szukamy, szukamy miłości, szukamy domu. 

Panie Franciszku dziękujemy za wszystko, co zostawiłeś. Za przykład życia 
najpierw małżeńskiego, rodzinnego jako mąż, jako ojciec, jako dziadek, jako 
pradziadek, jako budowniczy, jako solidny fachowiec. Za Twoje zaangażowanie 
społeczne, za Żywy Różaniec, za Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, za gazetkę 
parafialną i za niełatwy czas cierpienia i umierania. 
Umierał otoczony miłością i troską bliskich. Jeszcze w sobotę byłem, tak jak za-
wsze w ramach odwiedzin chorych, u niego. Przyjął Wiatyk, modliliśmy się do św. 
Józefa, który jest również patronem dobrej śmierci, o to, aby mógł odejść w spo-
koju do Domu Ojca, gdzie czeka na niego nie tylko Bóg, ale i jego ukochana Hele-
na. Boża miłość nie jest obok tej ludzkiej miłości, to musi być ze sobą głęboko złą-
czone. Człowiek ma jedno serce, którym kocha Boga, którym kocha żonę, dzieci, 
wnuki, prawnuki, Kościół i innych ludzi. Miłość w swych różnych formach przygo-
towuje nas na tę największą miłość, którą spotkamy tam, gdzie zobaczymy Boga.  
A w Nim poznamy i rozpoznamy także tych, których tu na ziemi kochaliśmy. To, 
co śmierć przerywa zostanie nam przywrócone w jakiejś przetworzonej nowej 
formie jako nagroda za wierne życie. Prosimy Pana Boga, by go przyjął właśnie 
do swojego domu. Wracam do tej myśli, że pan Franciszek to ginący gatunek  
i myślę sobie, że jeśli pozostawił po sobie 12 wnuków, 12 prawnuków, to może 
nie taki całkiem ginący. Niech to, co dobrego Wam przekazał, ów prymat miłości, 
to marzenie o domu, to, że warto wokół tego domowego ogniska budować cen-
trum życia, że warto do tego centrum powracać, że warto się wspierać, kochać, 
pomagać, wracać, być razem, że to jest ogromna wartość w świecie pełnym 
samotności, niech w Was wydaje jak najlepszy owoc. I obyśmy wszyscy spotkali 
się w tym domu, który nie ręką ludzką jest zbudowany. 

słowo byłego brynowskiego proboszcza  
ks.  eugeniusza krasonia na pogrzebie  

śp.  Franciszka Golego:

Moi drodzy, chciałbym, bo czuję taki wewnętrzny obowiązek, powiedzieć 
również moje słowo serdecznego podziękowania dla pana Franciszka. To 

słowo kieruję także do jego bliskich, bo przez wiele lat byliśmy bardzo ze sobą 
związani.

Poznałem pana Franciszka zaraz po przyjściu do parafii w Brynowie, dokładnie 
30 lat temu w 1991 roku. Pierwszą inwestycją było zbudowanie studzienki kana-
lizacyjnej przy zakrystii. Wtedy pan Franciszek mi powiedział: – „Księże, z roboty 
to tu Ksiądz nie wyjdzie jeśli zaczyna Ksiądz od kanalizacji”. I tak przez wiele 
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lat, przez te piętnaście lat mojej posługi w Bry-
nowie była zawsze ścisła współpraca z panem 
Franciszkiem. 

Chciałbym też odnieść się do tego wywia-
du, który cytował Ksiądz Proboszcz w homilii, 
ponieważ pan Franciszek zrobił to, że tak po-
wiem składniej, niż ja bym to powiedział: – To 
były piękne lata. Nasze Stowarzyszenie [Rodzin  
Katolickich] skupiało wiele brynowskich mał-
żeństw i poprzez działania formacyjne starało 
się pogłębić nie tylko życie duchowe, ale od-
działywało także na otoczenie, na całą parafię. 
Opiekę duchową sprawował zawsze proboszcz 
parafii. Czytaliśmy Słowo Życia  [na tych naszych 
comiesięcznych spotkaniach, rozważaliśmy, jak 
to Słowo Boże wprowadzać w życie, w czyn], 
organizowaliśmy spotkania dyskusyjne, reko-
lekcje, dni skupienia, pielgrzymki, a także kier-
masze odzieży otrzymywanej z darów. Uzyskane  
w ten sposób środki przeznaczaliśmy na pomoc  

i wsparcie rodzin najuboższych. Przez całe lata prowadziliśmy sympatyczną akcję 
„ciasto”, by św. Mikołaj mógł przyjść z pomocą do rodzin wielodzietnych. Człon-
kowie naszego Koła pomagali w życiu parafii, gdy tylko zaistniała jakaś potrzeba. 
Przygotowywali ołtarze Bożego Ciała, Żłóbek na Boże Narodzenie, Boży Grób  
w Wielkim Tygodniu, współpracowali z Parafialnym Zespołem Charytatywnym, 
prowadzili parafialną Poradnię Życia Rodzinnego, byli aktywnymi członkami Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej, no i zainicjowali wydawanie gazetki parafialnej.

Dziękuję, Panie Franciszku, za Twoje zaangażowanie w pracę i duszpasterstwo 
parafialne. Jednak najbardziej dziękuję za zaangażowanie w prace remontowe.  
W tym samym 1991 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, którym kierował 
pan Franciszek, podjęło się dzieła pomalowania naszego kościoła. To było pierw-
sze, wielkie dzieło. Potem, jak wiemy, był remont dachu, wymiana pokrycia da-
chowego, budowa wieży, zawieszenie dzwonów, a także wymiana okien w nawie 
bocznej, to była fundacja firmy pana Michała [Golego], produkującej stolarkę 
aluminiową… to wszystko organizował pan Franciszek, i ludzi i materiały.

Był też remont probostwa. Ileż prac wykonał tam osobiście Pan Franciszek: 
murował, tynkował, cokolwiek było trzeba, zawsze był do dyspozycji i czuwał nad 
całością. 

Dokładnie pamiętam to posiedzenie Rady Parafialnej w salce w piwnicy pro-
bostwa, gdzie Pan Franciszek zaproponował wydawanie gazetki parafialnej. Pod-
jęliśmy tę decyzję (choć osobiście byłem trochę sceptyczny, bo kto to będzie 

Państwo Goli na wakacjach w Polanicy- 
-Zdroju w lipcu 1961 r. z 8-letnią Ireną  

i 4-letnią Basią (fot. arch. rodzinne).
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prowadził...). Widzimy 
z perspektywy czasu, że 
było to dzieło Boże, bo ta 
gazetka nadal żyje i służy. 

A potem przyszły lata, 
kiedy byłem odpowiedzial-
ny za budowę Domu For-
macyjnego Księży i Kle- 
ryków w Trzciance – w Ma- 
riapoli Fiore. Przez przy-
najmniej 3 lata z panem 
Franciszkiem bardzo czę-
sto żeśmy tam jeździli. On 
organizował niektóre materiały. Najcenniejsze jednak było jego doradztwo, to 
doglądanie wszystkiego i propozycje, jak co zrobić… To było naprawdę niezwykle 
dla mnie pomocne i ważne.

Kiedy już zostawiłem brynowską parafię i posługiwałem w Trzciance w Maria-
poli Fiore, przyszły lata trudniejsze dla Państwa Golich… bo śp. pani Helena już 
mocno na zdrowiu podupadała. Pamiętam, jak Pan Franciszek z pewną nieśmia-
łością prosił, bym przyjechał do nich do domu, mówił: - Księże, niech Ksiądz 
przyjdzie do nas, porozmawia z moją żoną, no bo właśnie przeżywa różne proble-
my, a bardzo ceni sobie słowo Księdza. I tak bolała nad  utratą wiary wnuczki, 
albo rozmawialiśmy o problemach wnuka i... Tych rozmów takich pięknych, głę-
bokich było naprawdę bardzo wiele. 

Bardzo byłem zżyty z panem Franciszkiem i z całą jego rodziną. Praktycznie czu-
łem do niego takie odniesienie jak do ojca. Wiele spraw żeśmy właśnie omawiali 
jak syn z ojcem. Czułem się bardzo akceptowany i bliski  całej rodzinie. Nie było 
żadnej takiej większej imprezy rodzinnej, żeby mnie wśród nich nie było. Zawsze 
też byłem tam zaproszony, prawie że jako członek rodziny. I dlatego chciałem to 
powiedzieć, żeby tak bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata nasze-
go bycia – zarówno w takich pięknych i świątecznych momentach, ale też i w tych 
trudnych momentach, kiedy potrzebne było słowo pociechy, słowo jakiegoś wyja-
śnienia kierować, bo i wtedy czułem się tam na miejscu, czułem się potrzebny.

Za to wszelkie dobro, którego doświadczyłem, którego właściwie wszyscy do-
świadczyliśmy, bo moi następcy może w inny sposób, może potem bardziej przez 
modlitwę, ale na pewno też tego dobra doświadczali. Za to wszystko składam 
panu Franciszkowi serdeczne Bóg zapłać! I ta wdzięczna pamięć, myślę, że jest 
też zapłatą za dobro, które czynił.

Dziękuję bardzo wszystkim za cierpliwość.

Helena i Franciszek Goli w dniu swoich Diamentowych Godów 
– 11.11.2012 r. (fot. arch. rodzinne).
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mowa pożegnalna wygłoszona na pogrzebie 
śp. Franciszka Golego przez jego syna michała

Jest rok 1928. W Warszawie marszałek Józef Piłsudski podaje swój rząd 
do dymisji a w Amsterdamie Halina Konopacka zdobywa w rzucie dyskiem 

pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski.

W małej wsi Studzionka nieopodal Pszczyny przychodzi na świat Franciszek 
Goli – jedenaste dziecko swojego ojca, również Franciszka. Mały Franek ma 
niespełna cztery lata, kiedy jego ojciec umiera. Pisze potem po latach w swoich 
wspomnieniach, że pamięta ten deszczowy dzień, kiedy kare konie ciągnęły na 
cmentarz wóz z ojcowską trumną. Po śmierci taty wychowuje go rodzeństwo, 
przekazując mu wszystko to, czego nauczyli się od swoich rodziców. 

Pracowitość, odwaga – a nade wszystko wiara oraz miłość Boga i bliźniego 
– te cechy towarzyszyły Franciszkowi przez całe życie. Dzięki temu dawał sobie 
radę w ciężkiej pracy na roli, posługując w miejscowym kościele czy kształcąc 
się w Technikum Salezjańskim w Oświęcimiu. Dzięki tym cechom, gdy nadeszła 
straszna druga wojna światowa, potrafił wytrzymać trzy miesiące powołania 
do niemieckiej armii, ale również w ukryciu przed sowieckim najeźdźcą. Ranny 
odłamkiem w nogę oglądał na własne oczy Marsz Śmierci, gdy gestapowcy 
pędzili tysiące więźniów z obozu Auschwitz na zachód. Kilkudziesięciu z nich 
zostało rozstrzelanych w jego rodzinnej wsi… 

Helena i Franciszek Goli odpoczywają w przydomowym ogródku – 2014 rok (fot. arch. rodzinne).
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Po wojnie, dorosły już Franciszek spotyka swoją koleżankę ze szkoły, przepiękną 
Helenę. Prosi ją o rękę, a ona przyjmuje jego oświadczyny. Jak wspominał, jechali 
do ślubu saniami. Była wtedy podobno sroga zima… Potem pojawiliśmy się my – 
owoce ich miłości. Irena, Basia, Michał i Marek – jesteśmy czwórką szczęśliwego 
rodzeństwa, które dostało wszystko, co potrzeba, od swoich ukochanych rodziców. 
Mimo tego, że ojciec ciężko pracował w oddziale wykonawstwa inwestycji huty 
Batory, gdzie przez wiele lat był kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru, 
to zawsze miał czas dla nas – dzieci. Mozolnie tłumaczył nam, co nadaje radio 
Wolna Europa i o co chodzi w książce Archipelag Gułag... Dzięki ojcu poznaliśmy 
prawdziwą historię Polski XX wieku.

Budownictwo było jego wielką pasją. Przez lata swojej pracy zawodowej 
zbudował wiele obiektów. Również tutaj, w tym naszym kościele na Brynowie, 
pracowaliśmy z tatą przy wznoszeniu salek katechetycznych.

Jednak najważniejszą budowlą jaką po sobie zostawił jest nasza rodzina. 
Podam kilka liczb: czworo dzieci, 12 wnucząt, 12 prawnucząt, do tego cała 
rzesza synowych i zięciów. Wszystkim nam coś ważnego przekazał. Doradzał  
w sprawach zawodowych, ale i w życiowych problemach. Nie uczył jak za 
wszelką cenę rozpychać się łokciami i wygrywać. Ale powtarzał zawsze: rzetelna 
praca przynosi owoce. Dlatego też, kiedy niektórzy z nas przeżywają zawodowe 
niepowodzenia czy inne kłopoty, jesteśmy zawsze silni, szukamy drogi, jak z nich 
wychodzić.

Kochany Tato, będzie nam brakowało chwil spędzonych wspólnie na oglądaniu 
meczy czy innych zawodów sportowych, wycieczek na grzyby, wspólnego 
śpiewania kolęd w święta, dyskusji o polityce. Szkoda, że już nigdy razem nie 
pójdziemy na pielgrzymkę do Piekar, ale zapewniam Cię, że męska część rodziny 
zachowa te tradycje na następne pokolenia… A i żeńska, myślę też! W ostatnich 
tygodniach, kiedy to ziemskie życie z Ciebie pomaleńku ulatywało, miałeś wokół 
siebie wielu wspaniałych ludzi. Chciałbym podziękować niezwykle oddanym 
lekarzom oraz pielęgniarzom z Hospicjum św. Franciszka oraz załodze oddziału 
Szpitala w Ochojcu. Wielkie podziękowania dla mojego rodzeństwa – Ireny, Basi 
oraz Marka, którzy z oddaniem i poświęceniem opiekowali się Tatą. Dziękuję 
wam wszystkim, którzy uczestniczycie w tej Mszy Świętej pogrzebowej. 

Przez wzgląd na nasze zdrowie – ciągle jesteśmy zagrożeni pandemią – proszę  
o nieskładanie bezpośrednich kondolencji na cmentarzu. W imieniu naszej rodziny 
po zakończeniu obrzędu na cmentarzu zapraszam na obiad i poczęstunek, gdzie 
będziemy mogli wspólnie powspominać życie naszego kochanego ojca, dziadka 
i pradziadka Franciszka.
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dzień PaPieski na Brynowie
Tegoroczny Dzień Papieski został uczczony 

w naszej parafii występem przedszkolaków  

z przedszkola Sióstr Szkolnych de Notre Dame 

z ulicy Warzywnej. Po Mszy św. o godz. 10.30, 

w której uczestniczyły przedszkolaki z rodzicami, 

zobaczyliśmy małego papieża i jego „owiecz-

ki” w akcji. Dziękujemy Siostrom, Rodzicom i małym aktorom 

za ten piękny akcent papieski. Tydzień wcześniej wolontariusze  

z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dzielili się świadectwem i zbie-

rali datki na fundację. Zebraliśmy na ten cel 3850 zł. Bóg zapłać  

w imieniu młodzieży wspieranej przez Fundację.

Ks. Tomasz Jaklewicz, proboszcz

Dzieci z Przedszkola TĘCZA w Brynowie uczciły Dzień Papieski w naszym kościele (fot. ks. prob. Tomasz Jaklewicz).
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z a P r o s z e n i e  n a k o n c e r t 

Serdecznie zapraszamy na koncert 
„Śpiewać Bogu dzień po dniu” w naszym kościele, 

w sobotę 23 października o godz. 19.00. 

Wykonawcami będą uczniowie klasy organów Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. 

Koncert będzie poświęcony osobie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

z okazji jego beatyfikacji. Ideą koncertu jest przybliżenie sylwetki 

Prymasa Tysiąclecia, ze szczególnym uwzględnieniem jego, mniej 

znanych szerszym kręgom, wypowiedzi dotyczących muzyki kościelnej 

a także podkreślenie jego zasług dla szerzenia kultu maryjnego  

w naszej ojczyźnie.

W tygodniu od 17 do 23 października 

2021 roku modlimy się o wzrost wiary, 

nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy 

STOIŃSKIEGO. 

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 Opatrz-

ności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
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Og³oszenia duszpasterskie
29. NIEDZIELA ZWYKŁA

WpROWadzEnIE dO lITuRGII:

(17 października 2021 r.)

4. Zapraszamy na koncert muzyki or-
ganowej pt. Śpiewać Bogu dzień po 
dniu poświęcony błogosławionemu 
Prymasowi Tysiąclecia. Wystąpią 
uczniowie klasy organów Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza 
w Katowicach. Koncert odbędzie się 
w najbliższą sobotę o godz. 19.00. 

5. Wypominki za zmarłych można już 
składać w zakrystii. 

6. W poniedziałek święto św. Łukasza, 
Ewangelisty, a w piątek wspomnienie 
św. Jana Pawła II. W przyszłą niedzie-
lę rozpoczniemy tydzień misyjny, ko-
lekta z niedzieli będzie przeznaczona 
na cele misyjne. 

7. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ul. Stoińskiego. 

8. Dzisiejsza gazetka to specjalny nu-
mer o podwójnej objętości poświę-
cony osobie śp. Franciszka Golego. 
Cena wyjątkowo 2 zł.

9. W Gościu Niedzielnym polecamy 
m.in. rozmowę z dziennikarzem, któ-
ry przeszedł drogę od islamu przez 
ateizm do katolicyzmu. 

10. Na nowy tydzień życzymy Bożego bło-
gosławieństwa i opieki Matki Bożej 
Różańcowej. 

„Kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech 

będzie sługą waszym” – te sło-
wa pana Jezusa ukazują logikę 
Ewangelii. prośmy dziś Boga  
o pokorę dla nas, dla wszystkich 
sprawujących władzę w świecie 
i w Kościele. niech nasze serca 
przenika duch służby, a nie do-
minowania nad innymi. 

Kolekta dzisiejsza przezna-
czona jest na potrzeby naszej 
parafii, zwłaszcza na cele inwe-
stycyjne. Bóg zapłać za każdą 
ofiarę. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa różań-
cowe codziennie o 17.15. 

2. Zapraszamy wyjątkowo już w ten 
wtorek na katechezę dla dorosłych  
na godz. 18.30 w kościele. Temat: Jak 
odróżnić dobro od zła. Katechezy są 
transmitowane na naszej stronie. 

3. Spotkanie dla rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych, które było zapla-
nowane na środę 27 października 
odbędzie się w najbliższą środę  
o godz. 18.30 w kościele. Za zmianę 
przepraszamy. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
17 do 24 października 2021 r.

29. NIEDZIELA  ZWYKŁA 17.10 
7.30  1 int. Za ++ Jerzego i Hildegardę 

Otrząsek, Marię Wolny i ++ z ro-
dziny Fyrla – o dar nieba

 2 int. Za + Jana Raka – o radość 
życia wiecznego (od sąsiadów)

9.00 W intencji córki Amelii z okazji 10. 
rocznicy urodzin oraz w intencji jej 
rodziców Iwony i Grzegorza z oka-
zji rocznicy ich ślubu, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

10.30 W intencji Marcina Romańczyka  
z okazji 30. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie

12.00 W intencji Michała z okazji 45. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą 
o Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji małżonków Grażyny  

i Kazimierza Zeman z okazji 35. 
rocznicy ślubu, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

PONIEDZIAŁEK  18.10 
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
8.00  Za + męża Edwarda (34. rocznica 

śmierci), + zięcia Tadeusza oraz ++ 

rodziców i rodzeństwo – o radość 
życia wiecznego 

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Marcina Dębowskiego – o dar 

życia wiecznego

WTOREK  19.10 
8.00  1 int. Za ++ Franciszka i Marię 

Mróz, dwóch synów i rodziców  
z obu stron – o dar nieba

 2 int. W intencji Michała o szczę-
śliwy przebieg  operacji i powrót 
do zdrowia

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Henryka Stasińskiego –  

o radość życia wiecznego (od Za-
kładu Pogrzebowego ABIASZ)

ŚRODA  20.10 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, 
prezbitera
8.00 Za + Piotra Morawiec – o dar życia 

wiecznego (od rodziców)
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji córki Hanny Suchy z okazji 

rocznicy urodzin oraz chrześniaka 
Pawła, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

CZWARTEK  21.10 
8.00 Za + męża Jerzego Depak (2. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego



17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00   Dziękczynna w intencji rodziny 

Sołtysek

PIĄTEK  22.10 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, 
papieża
8.00 Za ++ Małgorzatę, Leonarda i Re-

natę Lubina – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Zdzisława Okulińskiego (18. 

roczn. śmierci) i za ++ z rodziny  
z obu stron – o dar nieba

SOBOTA  23.10 
8.00 Za ++ Elżbietę i Katarzynę Żemełka 

oraz ++ rodziców – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji Krystyny i Mariana z oka-

zji 56. rocznicy ślubu, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie

30. NIEDZIELA ZWYKŁA  24.10 
7.30  Za + ks. Alojzego Siemienika (44. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego 

9.00 W intencji Stanisławy i Jana  
w rocznicę ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

10.30 Za ++ ojca Franciszka (7. rocznica 
śmierci i mamę Wandę Góral oraz 
++ z rodziny Góral i Nowacki –  
o radość życia wiecznego

12.00 1 int. O Boże błogosławieństwo  
i opiekę w dniu 80. rocznicy uro-
dzin Urszuli i 85. rocznicy urodzin 
Jana Widera oraz za dar małżeń-
stwa Łukasza i Sylwii w 5. roczni-
cę ślubu oraz w intencji ich syna 
Michała w 3. rocznicę urodzin,  
a także brata Karola Kalus, z proś-
bą o powrót do zdrowia. 

 2 int. W intencji Wiesławy Sadow-
skiej z okazji 70. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i potrzebne 
łaski

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji Stanisława z okazji rocz-

nicy urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dalszą 
opiekę Bożą

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.


