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1 .  n i e d z i e l a  a d w e n t u
I czyt.: Jr 33, 14-16  Psalm: 25, 4-5. 8-10. 14 

II czyt.: 1 Tes 3, 12 – 4, 2 Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36

Na co właściwie czekamy?
Kochani Parafianie! 

Kolejny adwent w naszym życiu. Adwent to oczekiwanie. Oczekiwanie na 
święta i oczekiwanie na wieczność, która – mamy nadzieję – będzie jednym 
wielkim świętem. 

Dzisiaj wszystko chcemy sami załatwiać, organizować, kupować, a najlepiej 
zamawiać przez Internet i odbierać w paczkomacie. A przecież najważniejszych 
wartości w życiu się nie zdobywa, ale się na nie oczekuje. One przychodzą jako dar. 
Boże Narodzenie jest darem z nieba. Darem jest każde ludzkie życie, moje także. 
Daru nie można kupić, wyprodukować. Daru można się spodziewać, oczekiwać, 
można o niego prosić lub się modlić. To jest właśnie Adwent. To oczekiwanie na 
dar świąt, na dar wieczności. W obu przypadkach sednem jest Bóg, który sam  
w sobie istnieje jako dar. I chce abyśmy Go przyjęli. „Można powiedzieć, że człowiek 
żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja. I po jego oczekiwaniach 
rozpoznaje się człowieka: naszą postawę moralną i duchową można zmierzyć tym, 
na co czekamy, w czym pokładamy nadzieję” (Benedykt XVI). Na co czeka moje 
serce? To ważne adwentowe pytanie. 

Zapraszam Was serdecznie do udziału w roratach, do podjęcia adwentowych 
postanowień, do oczekiwania na dar. Czasem dostajemy smsy informujące, że 

przesyłka jest już w drodze. I wtedy 
czekamy z radością i nadzieją na 
kuriera. Dobra Nowina z nieba jest 
taka, że Oblubieniec nadchodzi. Bę-
dzie wkrótce. W te święta i w godzinie 
śmierci. Oczekujmy z nadzieją i rado-
ścią większą niż cieszymy się paczką 
w paczkomacie.

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz  
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Uwaga, nadchodzi!

1. Pierwsza część Adwentu kieruje naszą uwagę w stronę końca świata. Świat 
i człowiek są ze sobą ściśle powiązane. Materialny świat jest „sceną”, na 

której rozgrywa się ludzka historia. Dlatego zapowiedzi końca ludzkiego świata 
wiążą się także z końcem kosmosu. „Moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Ko-
niec oznacza jednocześnie początek. „Ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego  
w obłoku z mocą i wielką chwałą”. To zapowiedź paruzji, czyli powtórnego przyj-
ścia na ziemię Mesjasza. Koniec świata oznacza godzinę spotkania ze Zbawicie-
lem i zarazem Sędzią. „Zbliża się wasze odkupienie”. Warto myśleć o końcu świa-
ta właśnie w ten sposób. Jako o upragnionej godzinie spotkania z Umiłowanym.  
W Pieśni nad Pieśniami oblubienica z utęsknieniem wyczekuje spotkania z miło-
ścią swojego życia. Woła: „Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez 
góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego 
jelenia» (2, 8-9). Może za mało myślimy w ten sposób o Bogu? 

2. Jeśli w tym kluczu popatrzymy na nadejście Mesjasza, to wtedy mocniej 
przemówi do nas centralne zdanie tego fragmentu: „nabierzcie ducha i pod-

nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. Wiara to nic innego jak 
nadzieja na miłość, która nadchodzi. Patrzeć z nadzieją w przyszłość oznacza do-
strzegać Oblubieńca idącego nam naprzeciw. Piotr szedł po wodzie, dopóki patrzył 
w oczy Jezusowi. Zaczął tonąć, gdy stracił kontakt wzrokowy z Panem. W którą 
stronę ja spoglądam? Czy patrząc w przyszłość widzę na końcu jasną twarz Chry-
stusa? Odbiera nam nadzieję to wszystko, co usiłuje nas zamknąć w doczesnym 
małym szczęściu. Raj na ziemi jest iluzją. Odkupienie pochodzi tylko z wysokości 
samego Boga. Dlatego trzeba podnieść głowę i ku Niemu kierować swoje pragnie-
nia. 

3. Nadzieja wyraża się w konkretnej postawie w codzienności. Nadzieja chroni 
przed ociężałością serca. Tam, gdzie nie ma nadziei, tam prędzej czy później 

pojawia się rozpacz, którą człowiek znieczula pijaństwem lub obżarstwem. Ale 
głodu nieskończoności nie da się zaspokoić byle czym. Wszelkie używki (alkohol, 
narkotyki itd.) są środkiem znieczulającym ból po zawiedzionej miłości. Można się 
aż tak znieczulić podróbkami szczęścia, że utraci się naturalny instynkt kierujący 
ku Bogu. Tam, gdzie nie ma zależności od Boga, tam pojawiają się uzależnienia.

4. „Czuwajcie i módlcie się”. Miejscem ćwiczenia się w nadziei jest wrażli-
wość sumienia oraz modlitwa. Czuwajcie, czyli nie dajcie się nabrać na iluzje 

łatwego, natychmiastowego spełnienia, które sami sobie wywalczycie. Szczęście 
przychodzi tylko jako dar, jako czysta łaska. Nie da się go samemu zbudować, 
osiągnąć, wydrzeć. Można tylko wyciągać puste dłonie w stronę nieba. Tym wła-
śnie jest modlitwa. Jest poszerzaniem serca, aby zrobić w nim miejsce dla Tego, 
który nadchodzi. Czuwać i modlić się to żyć tak, aby każdy mój krok, był krokiem 
w stronę Jezusa, a nie w przeciwną. Ostatecznie taki jest cel życia – stanąć przed 
Synem Człowieczym i powiedzieć „no nareszcie”. 

Ks. Tomasz Jaklewicz



3

KRYSTYNA KAJDAN: – Księże Prałacie, 
od niedawna został Ksiądz oficjalnie 
skierowany dekretem Księdza Arcybisku-
pa do naszej parafii jako rezydent. Skąd 
Ksiądz pochodzi, kiedy Ksiądz odkrył 
swoje powołanie do kapłaństwa?

KS. PRAŁAT MAREK GANCARCZYK:  
– Urodziłem się w Paniówkach, wiosce 
położonej w połowie drogi między Miko-
łowem a Gliwicami. Tam jest moja kraina 
szczęśliwości. Tak myślę o moich Paniów-
kach. Szczęśliwości, bo moje dzieciństwo  
i młodość były piękne. Wychowałem się  
w prostej, ale cudownej, pobożnej rodzi-
nie. Lubię powtarzać, że wyrosłem w cie-
niu kościoła. Razem z bratem, dwa lata ode 
mnie starszym, setki, jeżeli nie tysiące go-
dzin spędziliśmy w zakrystii, przy ołtarzu, 
ale też i w farskim ogrodzie. Czego żeśmy 
tam nie robili, czego nie przeżyli i czego nie 
widzieli…, by sparafrazować słowa z Ko-
ziołka Matołka. Oczywiście, służyliśmy do 
Mszy św., budowali stajenkę na jedne świę-
ta, a Boży Grób na drugie, ale też zbierali-
śmy czereśnie we wspomnianym farskim 
ogrodzie, stawiali płot wokół cmentarza, 
a potem jeszcze szliśmy na lekcje łaciny. 
Ależ byliśmy z tego dumni, tzn. i z płotu,  
i z łaciny. Płot, jak się potem okazało, nie 
wywrócił się i służył długie lata, a jeden 
z ministrantów na tyle pokochał łacinę, 
że jako ksiądz obronił doktorat z literatu-
ry wczesnochrześcijańskiej i od wielu lat 
pracuje w Watykanie. Stawiając płot, czy 
powtarzając łacińskie sentencje mieliśmy 
po 10, 12, czy 15 lat. Ja w tej grupie mi-
nistranckiej byłem najmłodszy. Jak mo-

głem nie zostać księdzem? Tym bardziej,  
że starsi koledzy przez cztery kolejne lata 
ku radości, ale i zadziwieniu całej parafii 
szli do naszego śląskiego seminarium. Je-
den za drugim. Ja byłem piąty, a po drodze 
było jeszcze czterech franciszkanów z Pa-
newnik. 

Jakie hasło zamieścił Ksiądz na swym 
obrazku prymicyjnym i dlaczego właśnie 
takie? 

Moje kapłańskie zawołanie na obrazku 
prymicyjnym pochodzi z cudownej roz-
mowy Jezusa z apostołem Piotrem. Jezus 
trzy razy zapytał Piotra, czy Go miłuje. Za 
trzecim razem Piotr, może już trochę ziry-
towany, odpowiedział: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). 
Wtedy, trzydzieści lat temu, wybierając te 
słowa chyba bardziej kierowałem się in-
tuicją niż jakimś rozważnym namysłem. 
Chciałem Jezusowi powiedzieć coś takiego: 
nie wiem, co zrobię jako ksiądz, może nic 
wielkiego, nie wiem, jak potoczy się moje 
kapłańskie życie, ale chcę żebyś Ty wie-
dział, że Cię kocham. Teraz, po trzydziestu 
latach, o wiele więcej wiem o tej rozmowie. 
Potrafię sobie wyobrazić wczesny poranek 
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, pieczo-
ne przez Jezusa na ognisku ryby, wspólne 
śniadanie i potem to pytanie: „Czy ty mnie 
kochasz?” … I niepokojące zakończenie 
rozmowy: „Gdy byłeś młodszy, opasy-
wałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, do-
kąd nie chcesz” (J 21, 18). Do młodszych 
nie można mnie już zaliczyć, więc czas za-

ChCiałbym tam pójść
Rozmowa z ks. prałatem Markiem GANCARCZYKIEM 

– naszym nowym rezydentem
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stanowić się, dokąd mnie Pan zaprowadzi. 
Chciałbym tam pójść.

Większość parafian i czytelników „Go-
ścia Niedzielnego” wie tylko tyle, że 
przez wiele lat był Ksiądz znakomitym 
naczelnym redaktorem tego tygodnika. 
Czy może nam Ksiądz przybliżyć swą dro-
gę kapłańską od momentu święceń?

Przez pierwsze cztery lata od 1992 do 
1996 roku byłem wikarym w parafii Serca 
Jezusowego w Niedobczycach. To dzielni-
ca Rybnika, kiedyś skupiona wokół kopalni 
Rymer, a dzisiaj żyjąca co najwyżej górniczą 
tradycją. To w Niedobczycach rozpocząłem 
moją dziennikarską przygodę. Redagowa-
łem tam parafialną gazetkę „Serce”. Lata 
dziewięćdziesiąte były okresem żywioło-
wego rozwoju wszelkiego rodzaju gazetek. 
Ja też dałem się porwać tej na owe cza-
sy nowości. Redagowanie chyba dobrze 
nam wychodziło – z niektórych numerów 
byłem autentycznie zadowolony – bo od 
„Serca” trafiłem na nieco szersze wody, do 
„Małego Gościa”. Potem był duży „Gość”.  
I tak minęły ponad dwie dekady. Od trzech 
lat próbuję prowadzić i redagować portal 
Opoka, którego siedziba mieści się w War-
szawie. Żeby nie tułać się tylko po stolicy, 
znalazłem swoje miejsce na Brynowie, za 
co proboszczowi i całej parafii jestem bar-
dzo wdzięczny.

Jak Ksiądz wspomina śp. ks. Marka Tar-
giela – rocznikowego kolegę?

Choć upłynęło już tyle lat od tragicznej 
śmierci Marka, ciągle w pamięci mam jego 
jasną twarz. Był w niej jakiś rodzaj spokoju, 
ale i tajemniczości. Mocno przeżyłem jego 
odejście. Był pierwszym z rocznika, a ja nie 
mogłem pojechać na jego pogrzeb...  

Jest Ksiądz laureatem wielu prestiżo-
wych nagród i wyróżnień. Które z nich są 

dla Księdza najbardziej ważne, czy też 
miłe sercu?

Rzeczywiście, trochę nagród otrzyma-
łem. Wszystkie bardzo mnie cieszyły – kto 
nie lubi, jak go chwalą? – ale też dodawa-
ły pewności, że to co robimy jest nie tyl-
ko zauważane, ale i doceniane. Wtedy tej 
pewności bardzo potrzebowałem. Gdybym 
jednak miał wybierać, to wskazałbym na 
dwie nagrody. Pierwsza, której formal-
nie nie otrzymałem, bo nie było mnie już 
wtedy w Niedobczycach. Była to nagro-
da dla redakcji „Serca” w ogólnopolskim 
konkursie gazetek parafialnych. „Serce” 
zostało wybrane spośród kilkuset podob-
nych wydawnictw. Zaś druga nagroda ma 
już zupełnie nieformalny charakter. Wciąż 
jeszcze zdarza się, że ktoś rozpoznając 
mnie podchodzi i dziękuje za „Gościa”. To 
duża nagroda.

Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę Adwen-
tu. Jak powinniśmy go przeżywać, aby 
dobrze przygotować się do świąt Bożego 
Narodzenia? 

W tym roku Adwent jest długi, cztery 
pełne tygodnie. Jak przeżyć ten czas? Po 
pierwsze, pobożnie. Trzeba przyjść na 
Roraty, raz, drugi, a może i dziesiąty. Ro-
raty nie są tylko dla dzieci. Trzeba przyjść  
i z jakimś przejęciem, serdecznym bła-
ganiem zaśpiewać jedną z adwentowych 
pieśni, żeby aż ciarki przeszły po plecach: 
„Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę 
z niebios obłoki…”.  Po drugie, nie nale-
ży wyprzedzać czasu. Choinka, stajenka, 
kolędy niech będą dopiero na Wigilię, nie 
wcześniej. Czy to jest jeszcze możliwe 
dzisiaj, kiedy wszelkiego rodzaju „dżingo 
bels” słychać już w połowie listopada? Ale 
postarać się o to warto. 

Jakie Ksiądz ma zainteresowania, hob-
by? Jak Ksiądz najlepiej odpoczywa?
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Kiedyś, jeszcze w epoce przed interne-
towej – aż trudno uwierzyć, ale była taka 
– powiedziałem, że w niebie powinny być 
świeże gazety i dobra kawa. Usiąść w fo-
telu z gazetą i kawą to wielka rzecz. Ale 
oczywiście jest jeszcze lepszy sposób na 
odpoczynek i szczęście. Trzeba mieć wła-
sny ogródek, trzeba mieć przyjaciela i trze-
ba mieć czas, żeby z przyjacielem lub przy-
jaciółmi w tym ogródku posiedzieć. Ogród 
przy probostwie jest, proboszcz jest moim 
przyjacielem, o wikarym też tak mogę po-
wiedzieć, a czas na pewno się znajdzie, by 
w ogródku posiedzieć.

Czy czuje się już Ksiądz chociaż trochę 
Brynowianinem? 

O, tak, Brynów jest mi już bliski. Wiem 
już, gdzie jest ulica Warzywna – co za uro-

kliwa nazwa, wiem, gdzie Rolna. Ptasich 
ulic nigdy się nie nauczę, przepiórki na 
pewno pomylą mi się ze szpakami, a kosy 
ze słowikami. Ale wiem też, gdzie Kłodnica 
wypływa spod brynowskiego ronda. Wiem, 
że w sali przy ulicy Brynowskiej, w której 
dzisiaj jest duży sklep rowerowy przed laty 
zebrał się komitet budowy naszego kościo-
ła. A ks. Adolfa Kocurka zdążyłem poznać, 
mieszkając przed laty w parafii św. Michała 
przy ulicy Gawronów. Dzisiaj ks. Kocurek 
patrzy na mnie codziennie z portretu za-
wieszonego na probostwie. 

Księże Marku, bardzo dziękuję za roz-
mowę. Miłego pobytu w naszej parafii 
życzę.

* * *
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Og³oszenia duszpasterskie
1 .  n i e d z i e l a  a d w e n t u

WprOWAdzenie dO liTUrgii:

(28 listopada 2021 r.)

4. W zakrystii można nabyć kartki 

świąteczne, opłatki i świece Caritas 

na stół wigilijny. 

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy 

czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W czwartek po Mszy o 8.00 odpra-

wimy nabożeństwo o powołania ka-

płańskie, a w piątek nabożeństwo 

do Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa. Spowiedź pierwszopiątkowa od 

godziny 17.30. 

6. W sobotę odwiedzimy naszych 

chorych z posługą sakramental-

ną. Prosimy ich zgłaszać w zakry-

stii, kancelarii lub telefonicznie na 

probostwie. Informujemy, że przed 

świętami będą raz jeszcze odwie-

dziny chorych.  

7. W sobotę Barbórka. Msza św. za 

górników i ich rodziny będzie od-

prawiona o 18.00. Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu i okazja 

do spowiedzi jak zawsze od 17.00 

do 18.00. Również w sobotę od-

będzie się kolejne spotkanie dla 

małżeństw poświęcone nauczaniu 

św. Jana Pawła II animowane przez 

wspólnotę „Obdarowani”. Po mszy 

wieczornej będzie konferencja ks. 

proboszcza, adoracja i spotkanie 

w salce. Zapraszamy wszystkich 

chętnych. 

rozpoczynamy Adwent, czas po-
bożnego oczekiwania na przyj-

ście naszego zbawiciela. Skieruj-
my serca w stronę Boga, który 
jest naszą nadzieją. On przyszedł 
już raz na ziemię w osobie Jezusa 
jako zbawca. przyjdzie kiedyś jako 
nasz Sędzia. przychodzi dziś do 
nas w eucharystii, aby dodać nam 
ducha. 

Kolekta dzisiejsza jest przezna-
czona na pokrycie kosztów ogrze-
wania kościoła. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

1. Pierwsza niedziela Adwentu obcho-

dzona jest jako niedziela trzeźwo-

ści. Zachęcamy do podjęcia posta-

nowień adwentowych. 

2. Roraty będziemy odprawiać od 

poniedziałku do piątku o 18.00. 

Zapraszamy dzieci i dorosłych do 

uczestnictwa.

3. W związku ze znacznym wzrostem 

liczby zakażonych z bólem serca 

postanowiliśmy odwołać kolędę  

w tradycyjnej formie odwiedzin ka-

płana w domu. Prosimy o zrozumie-

nie. Po świętach odprawimy nabo-

żeństwo kolędowe w kościele. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
28 listopada do 5 grudnia 2021 r.

1. NIEDZIELA ADWENTU  28.11 
7.30  Za + ks. prałata Benedykta 

Woźnicę (5. rocznica śmierci) 
– o radość życia wiecznego

9.00 Za + Czesława Furgał oraz za 
dusze w czyśćcu cierpiące –  
o dar życia wiecznego

10.30 Za + Huberta Kalinowskiego 
oraz + Janinę Lebiodę – o dar 
życia wiecznego

12.00 1 int. Za ++ rodziców Józefa  
i Zofię Kucz oraz Adelę i Zdzi-
sława Krajewskich – o radość 
życia wiecznego

 2 int. Za + Emanuela Rusina 
– radość życia wiecznego

18.00 Za + męża Jerzego Raszkę (24. 
rocznica śmierci)  oraz za ++  
z rodziny – o dar nieba

PONIEDZIAŁEK  29.11 
8.00 Za + Jana Raka – o radość 

życia wiecznego (od parafian)
18.00 Za + Jana Raka – o dar życia 

wiecznego (od parafian z ulicy 
Nasypowej 19) 

WTOREK  30.11 
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
8.00  Za + Jana Raka – o radość 

życia wiecznego (od parafian)
18.00 W intencji rodzin Storożenko, 

Burczyńskich i Gocyla, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie oraz za ++ Antoniego, 
Helenę, Franciszka, Kazimie-
rza, Zygmunta, Leonarda, Józe-
fa, Genowefę, Władysława i Ire-
nę – o radość życia wiecznego

W tygodniu od 28 listopada do 4 grudnia 2021 roku 
modlimy się za naszych duszpasterzy: za ks. probosz-
cza Tomasza Jaklewicza, za ks. Tomasza Klikowicza 
oraz za ks. Marka gancarczyka, aby Bóg im błogosła-
wił, obdarzał zdrowiem i pokojem serca. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…

8. Za tydzień w naszym kościele odbę-

dzie się koncert dedykowany pamię-

ci naszego wybitnego parafianina 

Wojciecha Kilara. Wystąpi znako-

mity zespół „Camerata Silesia”. 

Koncert odbędzie się w niedzielę  

o 19.00. 

9. W przyszłą niedzielę odbędzie 

się przed kościołem zbiórka na 

Fundusz Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie.

10. Życzymy radosnego i pobożnego 

przeżywania Adwentu.



ŚRODA  01.12 
8.00 Za ++ Henryka Konieczko, jego 

żonę i rodziców z obu stron –  
o dar życia wiecznego

18.00 Za + Marię Placek oraz ++  
z rodziny – o radość życia 
wiecznego

CZWARTEK 02.12 
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

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

18.00 Za + Stanisława Wnuczka (3. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

PIĄTEK 03.12 – WSPOMNIENIE ŚW. FRAN-
CISZKA KSAWEREGO, prezbitera
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

18.00 Za + Genowefę Kopera –  
o radość życia wiecznego

SOBOTA  04.12 
WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, dziewicy  
i męczennicy, patronki archidiecezji
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Maryi

18.00 W intencji górników i ich ro-
dzin

2 NIEDZIELA ADWENTU  05.12 
7.30  Za + Irenę Szymczyk – o radość 

życia wiecznego
9.00 Za ++ Halinę Siedlaczek i Mar-

tę Kozyrę – o dar życia wiecz-
nego

10.30 Za + męża i ojca Kazimierza, 
za ++ rodziców Klarę i Francisz-
ka oraz za ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

12.00 W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty: Ignacego Mar-
ka Małoń, Leona Jakuba Koło-
dziejczyka, Mikołaja Krasno-
dębskiego, ich rodziców  
i chrzestnych oraz za roczne 
dziecko:  Stanisława Nyznara

18.00 Za + Włodzimierza Bilskiego 
(16. rocznica śmierci)  – o ra-
dość 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 i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

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.


