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12. Niedziela Zwykła
I czyt.: Hi 38, 1.8-11
II czyt.: 2 Kor 5, 14-17

Psalm: 107
Ewangelia: Mk 4, 35-41

Porażki i zwycięstwa
Kochani Parafianie!
Dziękuję z całego serca za życzenia urodzinowe, za modlitwę i obecność na poniedziałkowej Mszy świętej. Polscy piłkarze w tym dniu, akurat w porze Eucharystii
urodzinowej, przegrali ze Słowacją. Muszę się usprawiedliwić, bo powiedziałem
na zakończenie Mszy świętej, że na pewno wygramy i jeszcze będziemy oglądali
finał. Przyznam się Wam do czegoś. Otóż w głębi serca czułem, że przegramy. Ale
nie chciałem siać negatywnych myśli, więc postanowiłem dać przekaz pozytywny.
I przesadziłem. Okazuje się, że nadmierny optymizm nie jest postawą rozsądną.
Nadzieja musi się opierać na solidnych podstawach, a nie na tzw. chciejstwie.
To nauczka dla mnie! Na pociechę przypomnę, że powiedziałem jeszcze dwie
inne rzeczy, która są już na 100 proc. prawdziwe. Po pierwsze, że jako uczniowie
Chrystusa należymy do drużyny zwycięskiej. Bo Jezus jest z nami. Oczywiście
wiele zależy od trenerów, którzy w Jego imieniu mobilizują tę drużynę do walki.
Ale ostatecznie jeśli będziemy się trzymać Pana Jezusa, to staniemy na podium. To
pewne. Po drugie, powiedziałem, że po tych prawie trzech latach mojej obecności
w Brynowie rozwija się między nami „treść międzyludzka”. To nawiązanie do wyrażenia św. Karola Wojtyły, które pojawiło się w jego listach do Wandy Półtawskiej,
z którą połączyła go głęboka
przyjaźń. Jej świadectwo można
odnaleźć w książce „Beskidzkie
rekolekcje”. Nie da się budować
Kościoła bez owej treści międzyludzkiej. Jestem o tym głęboko
przekonany. To jednak zawsze
jest dar. Dziękuję!
Jezus zawsze zwycięża!

ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz

Ś piący

1.

wśród burzy

„Przeprawmy się na drugą stronę”. Całe życie człowieka jest wyprawą na
drugą stronę. Czasem są mniejsze przeprawy, kiedy trzeba zostawić jakiś
dobrze znany brzeg i wyruszyć w nieznane. Momenty przełomu, w których coś się
kończy i coś się zaczyna. Momenty wyzwań, kiedy trzeba podjąć jakieś nowe zadanie, misję, może wśród obcych ludzi. Momenty, w których rozumiemy, że nie
ma odwrotu. Albo dopłynę do drugiego brzegu, albo utonę. Jesteśmy zdani na
wspólnotę w łodzi. W Kościele, w parafii, w pracy, w rodzinie, we wspólnocie.
Na dobre i na złe. I jest z nami Pan. Zawsze. Choć czasem wydaje się nam, że nas
zostawił. Tak to czujemy, ale prawda jest inna. Przecież Jezus mówi: „Przeprawmy
się…”. My, czyli razem. On posyła, ale mówi: „Zróbmy to razem”.
„Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już
napełniała”. To obraz Kościoła i obraz życia każdego z nas. Burze, kryzysy,
przeciwności, trudności są częścią życia. W jakimś sensie trzeba się z tym pogodzić, liczyć się z tym. Miłość i dojrzałość nie są możliwe bez cierpienia. „Kto wewnętrznie przyjął cierpienie, staje się bardziej dojrzały i bardziej rozumiejący wobec
innych, staje się bardziej ludzki” (Benedykt XVI). Słowo Boże zaprasza nas, byśmy
zobaczyli nasze problemy, przeciwne wiatry, kryzysy. Takie chwile są zawsze próbą
zaufania do Boga, próbą miłości i wierności. Próbą, czyli też szansą na głębsze
życie.
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” No właśnie. Zdarza się
tak, że Bóg jakby śpi. Jakby był obojętny i nic nie obchodziło Go nasze życie,
los, cierpienie. Nie musimy się wstydzić naszych uczuć. Lęków, samotności, zagubienia, smutku, żalu, pretensji. Te emocje muszą jakoś wybrzmieć. One wręcz muszą nas przeprowadzić przez kryzys, próbę. Modlitwa staje się czasem wołaniem,
wręcz krzykiem pełnym bólu.
Śpiący sobie spokojnie podczas burzy Jezus jest obrazem człowieka, który
ma pełne zaufanie do Boga. Warto szukać w sobie jakiegoś punktu, do
którego nie dochodzą zewnętrzne burze. Chodzi o jakiś rodzaj możliwego dystansu
do tego, co dzieje się wokół nas. Im pełniejsze ma człowiek życie wewnętrzne, tym
łatwiej zachowuje pokój mimo zewnętrznych napięć. Tam, w swoim sanktuarium,
położyć się obok Jezusa i próbować zasnąć przy Nim.
„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Tak, Panie Jezu,
taki właśnie jestem. Wciąż się boję. Kiedy mi mówią: „nie ma się czego
bać”, „dasz sobie radę”, „a czegóż się tak boisz”… wtedy jeszcze bardziej się
denerwuję, lękam, pocę, ściska mnie w żołądku i nie umiem zasnąć. Masz rację,
Panie, brakuje mi wiary. Nie tej ogólnoteologicznej. Brakuje mi zaufania, że Ty
możesz uciszyć moje burze, że mogę położyć się spać, bo Ty jesteś ze mną
w łodzi. Miej cierpliwość dla mnie, Panie. Wybacz, że się drę do Ciebie jak wariat,
gdy fale zalewają moją łódź. Rozkaż wichrowi, by się uciszył.
Ks. Tomasz Jaklewicz

2.

3.
4.
5.

2

Św. Antoni – pokorny nonkonformista

C

zerwiec to miesiąc, w którym
wspominamy między innymi św.
Antoniego Padewskiego – jednego z najbardziej popularnych Świętych. We wszystkich niemal zakątkach
świata można znaleźć jego kościoły, kaplice, ołtarze i wizerunki. Jest on wzywany we wszelkich codziennych troskach i kłopotach, których jest przecież
tak wiele. Mamy św. Antoniego także
w naszej świątyni w postaci płaskorzeźby, jednej z pięciu, oprócz św. Jadwigi,
św. Barbary, św. Katarzyny i św. Józefa
wprowadzonych w jej przestrzeń sakralną z okazji 30. rocznicy wybudowania brynowskiego kościoła.
Nasz święty Antoni trzyma w wyciągniętej dłoni bochenek chleba, jakby
chciał nakarmić wszystkich nie tylko
cieleśnie, ale i duchowo. Patrząc na niego przypomina mi się modlitwa, którą
kiedyś zapisałam, bo bardzo lubię tego
Świętego: „W prostocie stoisz przed
nami, z chlebem powszednim i wiarą,
z Dzieciątkiem Bożym na ręku, by dać
Je tym, co szukają. Gdy zginę Bogu jak
drachma, jak w ciernie wplątana owca,
pomóż mi drogę odnaleźć do mego
Boga i Ojca. Święty Antoni, z chlebem
dla biednych, naucz nas szukać Prawdy
i Boga na dzień powszedni”.
***
Św. Antoni z Padwy – ku zaskoczeniu
wielu osób - nie był z pochodzenia Włochem, lecz Portugalczykiem. Urodził się
około roku 1195 w Lizbonie, stolicy Portugali. Na chrzcie świętym otrzymał imię
Ferdynand. W domu rodzinnym otrzymał dobre chrześcijańskie wychowanie, które zaowocowało u niego powo-

Miłość jest duszą wiary.
Bez miłości wiara umiera.
Św. Antoni z Padwy

łaniem do życia zakonnego i nieustannego dążenia do świętości. Pomiędzy
15 a 20 rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu
tego miasta. Po dwóch latach przeniósł
się do klasztoru w Coimbrze – dużego
ośrodka życia religijnego i kulturalnego
kraju. W 1219 roku otrzymał święcenia
kapłańskie. Rok później pod wpływem
emocji związanych z pogrzebem pięciu
franciszkanów zamordowanych przez
mahometan w Maroko, poznał duchowych synów św. Franciszka z Asyżu
i natychmiast wstąpił do ich klasztoru
w Olivanez, przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji zmienił
swoje imię na Antoni, a zapalony duchem męczeńskiej ofiary postanowił
udać się do Afryki, by w Maroko także

Płaskorzeźba św. Antoniego w naszym kościele (fot. KK)
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oddać swe życie dla Chrystusa. Plany
Boże były jednak inne. Śmiertelnie zachorował i musiał wracać do ojczyzny.
W drodze powrotnej na Morzu Śródziemnym zastała go burza i skierowała
jego statek na Sycylię. Właśnie wtedy
w 1221 roku w Asyżu odbywała się kapituła generalna nowego zakonu. Święty
Antoni udał się tam niezwłocznie i spotkał ze św. Franciszkiem, ogłaszając się
jego duchowym bratem. Po skończonej kapitule skierowano go do eremu
Montepaolo w pobliżu Forli, gdzie mógł
pogłębić swe życie duchowe i studiować ze szczególnym zamiłowaniem Pismo Święte. Równocześnie udzielał się
z pomocą duszpasterską, charytatywną
i kaznodziejską. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza – następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go
generalnym kaznodzieją zakonu. Odtąd
św. Antoni przemierzał miasta i wioski,
nawołując do poprawy życia i do pokuty. Miał tak piękny dar wymowy oraz
niezwykle obrazowy i plastyczny język,
że jego kazania gromadziły tłumy słuchaczy tak wielkie, że musiał je głosić
w warunkach plenerowych na placach
i łąkach, gdyż żaden kościół nie był
w stanie ich pomieścić. Bywało, że słuchało go około 30 tysięcy osób. Jego
wspaniałe homilie poruszały do głębi
nawet najbardziej zatwardziałe serca.
***
W latach 1225-1227 św. Antoni udał
się z kazaniami do południowej Francji,
gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się
tam herezję katarów. Kiedy powrócił do
Italii, na kapitule generalnej został wybrany prowincjałem Emilii i Mediolanu.
W 1228 roku udał się do Rzymu, gdzie
na prośbę papieża Grzegorza IX wygłosił okolicznościowe kazanie. Wywarło
ono na papieżu tak silne wrażenie, że
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nazwał Świętego „Arką Testamentu”.
Papież poprosił wtedy św. Antoniego
o wygłaszanie kazań do tłumów pielgrzymów przybywających do Rzymu.
Jednocześnie św. Antoni zajmował się
pisaniem „Kazań niedzielnych” i „Kazań
na święta”. W Rzymie wygłosił także
kazania wielkopostne. Taki tryb życia był bardzo wycieńczający. Dlatego
w roku 1230 św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy.
Opadając coraz bardziej z sił, zatrzymał
się w małym klasztorku w Arcella, gdzie
w piątek, 13 czerwca 1231 roku zmarł,
mając zaledwie 36 lat. Jego pogrzeb był
jedną wielką manifestacją. Pochowano
go w Padwie w kościółku Matki Bożej.
W niecały rok później – 30 maja 1232
roku – papież Grzegorz IX zaliczył go
w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zdecydowały liczne cuda i łaski,
jakich wierni na grobie św. Antoniego doznawali. Kult św. Antoniego rozszedł się po świecie chrześcijańskim
na Zachodzie lotem błyskawicy. Obecnie na miejscu grobu św. Antoniego –
w samym centrum Padwy - znajduje się
potężna bazylika Il Santo wystawiona
w latach 1256-1310. Przed laty miałam
okazję zwiedzić ją w czasie pielgrzymki
do Włoch. W jej bogatym wnętrzu można podziwiać wspaniałe freski przedstawiające głównie Matkę Bożą i prawdziwe arcydzieło włoskiego renesansu –
Kaplicę św. Antoniego. Jej ściany ozdobione są płaskorzeźbami ze scenami
z życia Świętego, a pośrodku wznosi się
Jego ołtarz-grób. Pamiętam, że wolnym
krokiem okrążaliśmy ten ołtarz zatrzymując się dłużej przy jego tylnej ścianie
z czarnego marmuru, za którą znajdują
się święte szczątki św. Antoniego. Myślę, że każdy z uczestników pielgrzymki
miał w tym momencie poczucie świę-

tości tego niezwykłego miejsca; można
go było dotknąć ręką, nawet przytulić
do niego twarz, powierzając się opiece
św. Antoniego. W Bazylice Padewskiej
znajduje się jeszcze jedna kaplica z cennymi relikwiami, zwana Kaplicą Skarbu,
ze względu na dużą ilość złotych monet
w jej wnętrzu. Umieszczono tam w przepięknych relikwiarzach następujące relikwie: język św. Antoniego zachowany
w nienaruszonym stanie, podbródek
św. Antoniego oraz kość – stanowiąca
element aparatu głosowego Świętego.
Przypominają one pielgrzymom o tym,
że św. Antoni był świetnym krasomówcą. Wiosnę 1231 roku zapamiętano
w Padwie jako prawdziwą wiosnę Kościoła, gdyż Święty Antoni głosił wtedy
kazania we wszystkie dni Wielkiego Postu. Zaowocowało to licznymi nawróceniami i masowymi spowiedziami. Kult
św. Antoniego ciągle wzrasta, a Padwa
jest jednym z najliczniej odwiedzanych
miejsc świętych na ziemi.
***
Wstawiennictwu św. Antoniego powierza się między innymi odnajdywanie zgubionych przedmiotów. Myślę, że
nie możemy go jednak traktować tylko
w taki amuletowy sposób. Św. Antoni to przede wszystkim patron rzeczy
lub spraw, które warto odnaleźć. Jemu
przypisuje się słowa, że jeśli jakaś rzecz
czy kwestia nie jest warta poruszenia
nieba i ziemi, by ją odnaleźć – należy
ją zostawić. Bez żalu porzucić i zapomnieć. Życie to chwila, żal ją przegapić na coś, co w ostateczności nie jest
warte grama uwagi. Ale jeśli czujemy,
że ucieka nam coś ważnego, bez czego życie traci sens – przedzierajmy się,
szukajmy, nie ustępujmy. Niewielu było
na świecie ludzi tak światłych jak św.
Antoni, by w kilku słowach mogli zmie-

Bazylika św. Antoniego w Padwie

niać serca słuchających, by o najtrudniejszych sprawach mówili tak prosto,
że prościej się nie da. Dlatego też św.
Antoni był i jest kochany przez wszystkich, przez ludzi prostych i bardzo wykształconych. Jak pisze Paweł Milcarek
w artykule „Św. Antoni. (Re) forma Kościoła” - „jego święte życie utkane było
z pokory i nonkonformizmu, a właściwie
zrozumiałe tylko jako ich splot: pokorny
nonkonformizm. Kierowany nonkonformizmem wierności głosowi Bożemu
oraz pokorny w przyjmowaniu form
i zadań, niech pozostaje i dla nas dzisiaj
patronem pokornego nonkonformizmu – w badaniu, głoszeniu, służeniu
i cierpieniu”. A więc miejmy zaufanie
do swoich uczuć i przekonań, do owoców pracy nad sobą. Brońmy naszych
wartości, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie
lękajmy się – Bóg jest zawsze z nami!
Na koniec dodam, że w dowód uznania
dla licznych zasług św. Antoniego Papież Pius XII ogłosił go 16 stycznia 1946
roku Doktorem Kościoła.
Św. Antoni, módl się za nami, wstawiaj
się za naszą parafią, za naszymi rodzinami, daj siłę i moc głoszenia Chrystusowej Ewangelii naszym Duszpasterzom.
Bądź z nami w trudnych chwilach.
Krystyna Kajdan
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Og³oszenia duszpasterskie
12. NIEDZIELA ZWYKŁA
(20 czerwca 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

K

zaśpiewa ona podczas naszego
ościół bywa często poodpustu 12 września. Spotkanie
równywany do łodzi, któchętnych do śpiewania w środę
ra napotyka przeciwny wiatr,
po Mszy wieczornej. Zaproszea nieraz nabiera tyle wody, że
nie jest skierowane do osób
prawie tonie. Dziś też możew każdym wieku.
my odnosić takie wrażenie.
Ale Pan Jezus jest z nami.
On jest naszym ratunkiem. 4. W czwartek obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana
Prośmy Go w tej Eucharystii
Chrzciciela.
o dar wiary dla nas i o pokonanie wszelkich kryzysów.
Kolekta przeznaczona jest 5. W piątek kończy się trudny rok
szkolny. Msza dziękczynna dla
dziś na potrzeby naszej pauczniów SP 11, ich rodziców i narafii. Bóg zapłać za każdą
uczycieli
odbędzie się w piątek
ofiarę.

1. Przez cały czerwiec odmawiamy
Litanię do Serca Pana Jezusa w
każdy piątek po mszy porannej
i wieczornej.
2. Od poniedziałku rozpocznie się
wymiana zawieszenia i napędu
naszych dzwonów. Dziękujemy
za wszelkie datki na ten cel.
3. Zapraszamy osoby chętne do
śpiewu w scholi. Planujemy, że
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o godz. 8.00. SP 65  będzie miała Mszę o tej samej porze, ale
w kościele Jutrzenki Wolności
przy ul. Gawronów.  

6. W sobotę przypada 21. rocznica śmierci ks. Marka Targiela.
Ofiarujemy za niego Mszę św.
o 18.00. Zapraszamy.
7. Okazja do spowiedzi jest codziennie 15 minut przed każdą
Mszą świętą. W sobotę adoracja
Najświętszego Sakramentu od

17.00 do 18.00 i okazja do
spowiedzi.
8. W tym tygodniu modlimy się za
mieszkańców ulicy Nasypowej.  

zefa z nowymi wezwaniami. Jest
także wakacyjny numer Małego
Gościa Niedzielnego, który już
na okładce ogłasza, że są widoki
na wakacje.

9. W Gościu Niedzielnym znajdziemy dziś tekst Litanii do św. Jó-

10. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 20 do 26 czerwca 2021 roku modlimy
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców
ulicy NASYPOWEJ.
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
20 do 27 czerwca 2021 r.
12. NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06
7.30 	 Za ++ Piotra i Franciszkę oraz
córkę z mężem – o radość życia
wiecznego
9.00 Za + mamę Anielę Faber –
o radość życia wiecznego (od
syna)
10.30 Za + rodziców Mariannę i Józefa Chabora – o dar życia wiecznego
12.00 Za + Annę Trzmielewską (6
miesięcy po śmierci) – o radość
życia wiecznego (od rodzeństwa). Po mszy świętej chrzest

Józefa Ksawerego Smoczyńskiego
18.00 Za + Anielę Faber – o radość
życia wiecznego (od rodziców)
PONIEDZIAŁEK 21.06
WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI,
zakonnika
8.00 Za + Józefa Wójtowicza –
o radość życia wiecznego
18.00 Za ++ rodziców Bertę i Augustyna Grzywa (rocznica urodzin)
oraz za ++ z rodziny – o dar
życia wiecznego
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WTOREK 22.06
8.00 	 Za ++ rodziców Krystynę i Maksymiliana Kolenda – o radość
życia wiecznego
18.00 Za ++ Paulinę i Roberta Woźniców oraz za + ks. Arnolda Woźnicę – o radość życia wiecznego
ŚRODA 23.06
8.00 Za ++ męża Tadeusza, syna
Tomasza oraz rodziców – o dar
życia wiecznego
18.00 Za + Władysława Kryczkę –
o dar życia wiecznego (od
dzieci)
CZWARTEK 24.06 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
8.00 Za ++ rodziców Jana i Stefanię,
za ++ siostry: Janinę, Natalię,
Bożenę i szwagra Eugeniusza
– o radość życia wiecznego
18.00 Za ++ Władysława, Mariannę,
Andrzeja, Helenę, Michała
i Kazimierza Kowalskich, za ++
Marię i Józefa Szczepanowskich oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron – o radość
życia wiecznego
PIĄTEK 25.06
8.00 W intencji Jana z okazji imienin,
z podziękowaniem za otrzyma-

ne łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za + Gertrudę Wietrzyk (12.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
SOBOTA 26.06
8.00 Za ++ Michała, jego ojca
i dziadków z obu stron – o dar
życia wiecznego
18.00 Za + ks. Marka Targiela (21.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
13. NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06
7.30 	 Za ++ Wacława i Elżbietę Krak
– o radość życia wiecznego
9.00 Za ++ Antoniego i Elżbietę Nowrockich – o radość życia wiecznego
10.30 W intencji Jasia Wieczorek
z okazji 1. rocznicy urodzin,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
12.00 W intencji Janiny z okazji 65.
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za ++ ojca Edwarda, siostrę
Grażynę i mamę Stefanię –
o dar życia wiecznego

KANCELARIA PARAFIALNA czynna jest w następujących dniach i godzinach:
w poniedziałek, wtorek i środę od 17.00 do 18.00,
w czwartek od 18.45 do 20.00, w piątek od 8.45 do 10.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę
dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660.
Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi.
Adres dla korespondencji: Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60.
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