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1 ZŁ

3. niedziela zwykła
I czyt.: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

Psalm: 19, 8-10.15

II czyt.: 1 Kor 12, 12-30

Ewangelia: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Trudna jest t a mowa
Kochani Parafianie!
Dzisiejsza niedziela już po raz trzeci będzie
obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Rozumiem intencję papieża. Chodzi o to, byśmy bardziej cenili sobie ten skarb, jakim
jest Boże słowo. Jednak w gruncie rzeczy każda niedziela jest niedzielą słowa
Bożego. W każdą niedzielę sięgamy po Stary Testament, po psalm, czytanie
z Listów Apostolskich i Ewangelii. Słuchamy homilii, w której kapłan próbuje
pomóc nam usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć przez te teksty. Osoby, które
sięgają osobiście po Biblię, często się zniechęcają. Powiadają, to za trudne. To
prawda. Biblia jest trudna. Składa się z wielu mniejszych ksiąg, które powstawały
kilka tysięcy lat temu. Młodzież czytająca dziś w szkole Kochanowskiego, a nawet
Mickiewicza, ma trudność ze zrozumieniem ich dzieł. Współcześni Anglicy nie
rozumieją Szekspira. Nie dziwmy się więc, że słowa,
które zostały zapisane przed tysiącami lat w języku
hebrajskim lub greckim, nie poddają się łatwo współczesnemu czytelnikowi ukształtowanemu bardziej
przez obrazy na ekranach niż słowa. Czym innym jest
czytać Biblię, a czym innym słuchać Bożego słowa.
Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, jest religią
słowa Bożego. To słowo żyje w Kościele, żyje w świętych, żyje w przepowiadaniu, w modlitwie, w liturgii.
Aby je usłyszeć potrzebna jest pokora, cierpliwość,
najgłębszy szacunek wobec liter i słów trwalszych niż
kute w kamieniu. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Biblia (fot. Krystyna Kajdan)

ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz

P okora

i pewność

1.

Pierwsze cztery wersety dzisiejszej Ewangelii to prolog, w którym św. Łukasz
ukazuje zamysł swojego dzieła i dedykuje je niejakiemu Teofilowi. To imię
znaczy dosłownie „przyjaciel Boga”. Ewangeliście najprawdopodobniej chodziło
o jakiegoś konkretnego człowieka. Ale można to imię odczytać także metaforycznie. Kto czyta Ewangelię, ten staje się „przyjacielem Boga”. Co więcej, ów Teofil
jest „dostojny”. W oryginale ten przymiotnik pojawia się w stopniu najwyższym:
„najdostojniejszy” albo „najczcigodniejszy”. Kto słucha słów Ewangelii, ten staje
się kimś dostojnym. Bo słowo Boże wyznacza drogę najszlachetniejszego człowieczeństwa. Czy czuję się adresatem Ewangelii? Czy czytam ją jako TEOFIL, czyli
przyjaciel Boga czy bardziej jako sceptyk ufający raczej swoim wątpliwościom albo
dyżurnym krytykom wiary?
Łukaszowy prolog daje kaznodziejom świetną okazję do przeprowadzenia
krótkiej katechezy o tym, jak powstały Ewangelie. Wielu katolikom brakuje
najbardziej elementarnej wiedzy o tym, czym jest Biblia, czym jest Stary, a czym
Nowy Testament. Pismo święte nie jest księgą jednolitą literacko. Jest zbiorem
ksiąg, które powstały w różnym czasie, mają różne formy literackie, różnych autorów. Łukasz wskazuje, na czym się opierał przy pisaniu swojego dzieła. Mówi
uczciwie, że sięgał po teksty innych autorów, którzy usiłowali wcześniej opisać
słowa i czyny Jezusa. Podkreśla wagę naocznych świadków oraz sług słowa (to,
ci, którym Jezus nakazał głoszenie Ewangelii). Zwróćmy uwagę na zamiary Łukasza. Chce opisać wydarzenia: „od pierwszych chwil”, „dokładnie”, „wszystko”,
i „po kolei”. Celem Ewangelisty jest przekonanie swoich czytelników, że „nauka”,
którą im głosi jest pewna. Łukasz nie odwołuje się do argumentu, że pisze z natchnienia Bożego (choć tak rzeczywiście było). Argumentuje w sposób racjonalny
i pokorny. Mówi nam: „Zbadałem wszystko i przekazuję owoc mojej pracy, abyście
byli mocno ugruntowani w wierze, abyście byli przekonani, że Ewangelia jest przekazem faktów, że opowiada prawdziwą historię Jezusa Chrystusa”. Czy wierzymy
Łukaszowi?
W drugiej części Ewangelii przeskakujemy do początku czwartego rozdziału.
Widzimy słynną scenę w synagodze w rodzinnym Nazarecie. Jezus sięga do
zwoju Izajasza. Najpierw sam czyta, a potem w jednym zdaniu objaśnia, komentuje. Stary Testament jest w pełni zrozumiały przez pryzmat Jezusa. „Oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione”. Gdy słuchamy Starego Testamentu
i mamy oczy utkwione w Jezusa, wtedy widzimy całość. W Jezusie wypełnia się
to, co zapowiadał Stary Testament. Kiedy czytam Biblię sam lub we wspólnocie,
kiedy słucham słowa Bożego głoszonego w Kościele, muszę mieć oczy utkwione
w Jezusie. Wtedy mogę mieć pewność, że nie pobłądzę. Miliardy ekranów na całym świecie przykuwają naszą uwagę. Także po to, abyśmy nie patrzyli na Jezusa
i niczego nie rozumieli.
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. Słowo Boże ma się
spełniać w moim życiu. Zaczynając od DZIŚ!
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Ks. Tomasz Jaklewicz

Lista
Lista

dzieci,

które zostały ochrzczone
w naszej świątyni
do

od

1

31

grudnia

zmarłych parafian,

Pana w okresie
od 1 listopada 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku.

którzy odeszli do

listopada

2021

1. Leon Jakub Kołodziejczyk
2. Mikołaj Stanisław
Krasnodębski
3. Ignacy Marek Mołoń
4. Natalia Urszula Rak
5. Leon Jerzy Gaś
6. Łucja Wiktoria Gaś

Otoczmy te dzieci naszą
modlitwą, aby wzrastały
w mądrości i łasce u Boga
i ludzi. Niech będą wielką
radością dla swych rodziców
i chrzestnych.

1. Rusin Emanuel
– 96 lat
2. Walczyk Lidia
– 84 lata
3. Wawrzyniak Anna
– 88 lat
4. Mendera Paweł
– 86 lat
5. Ciepły Michał
– 55 lat
6. Hauffe Sylwester
– 91 lat
7. Róża Kazimierz
– 85 lat
8. Toborek Augustyn – 95 lat
9. Jakubiec Janina
– 91 lat
10. Polańska Stanisława
		
– 83 lata
11. Rejniak Barbara
– 81 lat
12. Ogorzały Maria
– 0 lat
13. Szczepańska Magdalena
		
– 87 lat
14. Gruca Emilia
– 85 lat
15. Bies Władysław
– 84 lata
16. Hryniuk Edward
– 79 lat
17. Bias Jerzy
– 88 lat
18. Zawadzki Jerzy
– 65 lat
Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a Światłość Wiekuista
niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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„Rodzina jest najważniejsza”,

czyli o działalności fundacji na rzecz rodzin

C

ieszę się, że wraz z wolontariuszami
Fundacji „Rodzina jest najważniejsza”
(RJN) miałem okazję w ubiegłą niedzielę na
terenie Waszej parafii opowiedzieć o naszej
działalności oraz zaprosić do wsparcia realizowanych przez nas projektów, a zwłaszcza
Archidiecezjalnych Poradni Psychologicznych Przystań. W ramach Fundacji jestem
odpowiedzialny m.in. za rozwój Przystani.
Pierwszy oddział poradni znajduje się w centrum Katowic. Tam na co dzień pracuję jako
psycholog, psychoterapeuta wraz z całym
zespołem specjalistów.
Pod koniec czerwca otworzyliśmy kolejny
oddział Przystani w Rybniku. W przyszłości
planujemy również trzeci oddział oraz ośrodek adopcyjny w Tychach. Zauważamy – niestety taka jest rzeczywistość – bardzo duże
zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną
dla rodzin i osób indywidualnych. Telefony
do nas, a także statystyki pokazują, że jest
poważnie – wzrastają wskaźniki depresji, zaburzeń nerwicowych, też wśród młodzieży.
Rośnie odsetek samobójstw, samookaleczeń, uzależnień różnego typu. Niestety spora część społeczeństwa nie dowierza statystykom, bagatelizując problem, stąd często,
zwłaszcza u młodych, duży opór, by przyznać
się do ukrywanego cierpienia.

Ks. dr Krzysztof Matuszewski (fot. arch. ks. K.M)
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Dzięki nowemu ośrodkowi można szybciej
skorzystać z pomocy. W ramach poradni
nasi specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi, pedagodzy,
psychiatra, świadczą profesjonalną pomoc
ludziom z różnymi dolegliwościami psychicznymi, będącym w kryzysach osobistych
czy rodzinnych. Nasi pracownicy podzielają
chrześcijański system wartości, co dla wielu
korzystających z pomocy, jak sami zaznaczają, jest istotne.
Czym zajmuje się Fundacja RJN?
Naszym celem jest służba rodzinie, rozumianej jako jedna z najwyższych wartości.
Przypomnijmy, że początek życia człowieka
to rodzina, z niej ruszamy w świat, w niej
otrzymujemy fundament i wzorzec – cały koloryt osobowości. Zależy nam na promocji,
rozwoju, wsparciu i pomocy rodzinie. Działamy m.in. na rzecz pomocy społecznej polegającej na wsparciu rodzin i osób w trudnej
sytuacji życiowej. Zdrowa rodzina, szczęśliwe macierzyństwo i ojcostwo, ochrona życia
i praw rodziny to priorytety, które inspirują
naszą działalność. Misję fundacji opieramy
na chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, chcąc ją wspierać w integralnym rozwoju – fizycznym, psychicznym, społecznym
i duchowym. Wśród zadań stawiamy przede
wszystkim akcent na profilaktykę i wsparcie
w rozwoju rodzin. Działamy na rzecz ochrony
i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, przeciwdziałaniu przemocy, patologiom
społecznym i uzależnieniom.
Jakie są aktualne obszary działania Fundacji?
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna Przystań posiada aktualnie dwa oddzia-

ły. Pierwszy mieści się w Katowicach, przy
ul. Skłodowskiej-Curie 30/4, a oddział drugi
w Rybniku, przy ul. Mikołowskiej 4, przy parafii św. Antoniego. Świadczymy w niej profesjonalną pomoc psychologiczną rodzinom,
małżonkom, a także osobom indywidualnym
– dorosłym i młodzieży. Oferta Przystani
obejmuje konsultacje/poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, interwencję kryzysową, psychoterapię indywidualną (dorosłych
i młodzieży), psychoterapię par i rodzin,
diagnozę psychologiczną, psychoedukację,
konsultacje z psychiatrą, a także działalność
szkoleniową. Żeby umówić się na wizytę,
warto zajrzeć na stronę: www.przystan.katowice.pl, na której znajdują się szczegóło-

we informacje lub zadzwonić na rejestrację
czynną od poniedziałku do piątku od 14.00
do 19.00, pod nr: 519 546 197 (oddział
w Katowicach) lub 519 546 110 (oddział
w Rybniku).
Jak wspomóc Fundację „Rodzina jest najważniejsza”?
Realizacja projektów fundacji, pomoc psychologiczna, zatrudnianie i szkolenia specjalistów pracujących z rodzinami i osobami
indywidualnymi są możliwe głównie dzięki
składanym na rzecz Fundacji darowiznom.
Liczymy i serdecznie dziękujemy na Wasze
wsparcie, które pozwoli nam realizować zamierzone projekty.

Darowiznę na rzecz fundacji najlepiej złożyć przelewem bankowym:

Nazwa i adres odbiorcy: Fundacja Rodzina jest Najważniejsza, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
Tytułem: darowizna na cele statutowe Fundacji Rodzina jest Najważniejsza
Numery konta:
PLN: 81 1050 1214 1000 0090 8089 6732
EUR: 85 1050 1214 1000 0090 8089 6757
Fundacja katolicka „Rodzina jest najważniejsza”
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
KRS: 0000838211
Zobacz stronę „Przystani”: www.przystan.katowice.pl

Za wszystkich darczyńców Fundacji odprawiana jest w centrum Katowic w każdy wtorek, msza święta. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich związanych z Fundacją
„Rodzina jest najważniejsza” za Waszą życzliwość i pomoc.
Szczęść Boże!
ks. Krzysztof Matuszewski,
dyrektor Archidiecezjalnej
Poradni Psychologicznej Przystań
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Og³oszenia duszpasterskie
3 . n i e d z i e l a ZWYKŁA
(23 stycznia 2022 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

D

zisiejsza niedziela obchodzona jest jako Niedziela

Słowa Bożego. Dziękujmy dziś
Bogu szczególnie za to, że przez
słowa Biblii On sam wciąż do
nas mówi. Niech słowo Boże
staje się światłem dla naszego
życia. Trwa Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy także o tej intencji.
Kolekta przeznaczona jest dziś
na bieżące potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

1. W związku z nadchodzącym świętem Ofiarowania Pańskiego od dziś
do przyszłej niedzieli w zakrystii
są do nabycia gromnice. Zgodnie
z tradycją gromnice święcimy 2
lutego.
2. Adoracja przy Bożym Żłóbku w Panewnikach dla osób przeżywających
żałobę po stracie bliskich, zwłaszcza
zmarłych w wyniku Covid-19, odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz.
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14.00. W programie Msza święta
i nabożeństwo. Nie wszyscy mieli
możliwość pożegnać się ze swoimi
bliskimi. Modlitwa przed Bożym
Dzieciątkiem będzie okazją do wyrażenia pamięci o bliskich oraz miłości
wobec nich. Będzie także pomocą
w przejściu przez trudny czas żałoby. Adorację organizuje Apostolstwo Chorych oraz Diecezjalne
Duszpasterstwo Służby Zdrowia.
3. We wtorek obchodzimy święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Tego
dnia kończy się Tydzień Modlitw
o Jedność Kościoła. W piątek wspominamy św. Tomasza z Akwinu.
4. W sobotę od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi.
5. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym
przeczytamy m.in. o modlitwie
psalmami. Jest także nowy numer
„Małego Gościa” z dwustronną zawieszką na klamkę.
6. W tym tygodniu modlimy się za
mieszkańców ulicy Gilów.
7. Wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 23 do 29 stycznia 2022 roku
modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla
mieszkańców ulicy GILÓW.
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 łask i darów Bożej
Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
23 do 30 stycznia 2022 r.
3. NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01
7.30 Za + Marka Gawędę – o radość życia wiecznego
9.00 Za + Marka Kieslera (5. rocznica śmierci) – o dar życia
wiecznego
10.30 1 int. Za ++ rodziców Jadwigę
i Mikołaja Czakańskich oraz
+ siostrę Weronikę – o radość życia wiecznego
2 int. Za + Kazimierza Różę
(miesiąc po śmierci i rocznica
urodzin) - o radość życia
wiecznego
12.00 Za ++ Krystynę Kocurek (1.
rocznica śmierci), jej brata
Jerzego oraz rodziców – o dar
życia wiecznego
18.00 Za + Klemensa Gudel –
o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 24.01
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO,
biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za + Jadwigę Maresz – o radość życia wiecznego
18.00 Za + Stanisławę Mysiurę –
o radość życia wiecznego (od
sąsiadów z ulicy Nasypowej
19)

WTOREK 25.01
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA,
apostoła
8.00 Za + Barbarę Rejniak – o radość życia wiecznego (od kuzynostwa Jadwigi i Kazimierza
Frontów)
18.00 Za ++ Marię i Michała Jarczak
– o dar życia wiecznego
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ŚRODA 26.01
8.00 W intencji córki Magdaleny
i jej rodziny z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za + Olgę Grzybek (10. rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego
CZWARTEK 27.01
8.00 Za + Elżbietę Wysocką – o dar
życia wiecznego (od rodziny
Pawłowskich)
18.00 Za + Piotra Morawiec (rocznica urodzin) – o radość życia
wiecznego (od rodziców)
PIĄTEK 28.01
WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU,
prezbitera i doktora Kościoła
8.00 Za + Władysława Biesa (miesiąc po śmierci) – o radość
życia wiecznego (od córki
Magdaleny i wnuka Miłosza)
18.00 Za + Martę Warczewską oraz
++ z rodziny – o radość życia
wiecznego

SOBOTA 29.01
8.00 Za + Emilię Grucę (miesiąc
po śmierci) - o radość życia
wiecznego (od męża Stefana,
córki Małgorzaty, zięcia Dariusza i wnuka Konrada)
18.00 Za + Stanisławę Polańską –
o dar życia wiecznego (od
brata Tadeusza z żoną)
4. NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01
7.30 Za + Ewę Hudziak (rocznica
urodzin) – o radość życia
wiecznego
9.00 Za ++ Tadeusza Kowala
i Elżbietę Nowrocką – o radość życia wiecznego
10.30 Za + Franciszka Goli – o dar
życia wiecznego (od Sióstr
Szkolnych de Notre Dame
z ulicy Warzywnej)
12.00 Za + Barbarę Rejniak (miesiąc po śmierci) – o radość
życia wiecznego
18.00 Za + Edwarda Nowickiego –
o radość życia wiecznego

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.
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

