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I czyt.: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Psalm: 95, 1-2.6-9

II czyt.: 2 Tm 1, 6-8. 13-14 Ewangelia: Łk 17, 5-10

2 7 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

Modlitwa różańcowa jest  
w stanie dosięgnąć serca Boga 

(fot. Krystyna Kajdan)

Najlepszy modlitewnik
Kochani Parafianie!

W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o wierze. „Gdybyście mieli wiarę jak 
ziarnko gorczycy…” – mówi Pan. Ziarenko kojarzy się z różańcem, który 
składa się z malutkich paciorków. Każde „Zdrowaś” czy „Ojcze nasz” to 
małe wyznanie wiary. To ziarenko, które wyda owoc w swoim czasie. 

W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są codziennie o 17.15. 
Niech zachętą do udziału w nich będą słowa naszego śląskiego błogosła-
wionego ks. Jana Machy. W jednym z kazań mówił: „tam, gdzie odmawia 
się różaniec, jest zapewnione życie w wierze. (…) Różaniec jest najlepszym, 
najpiękniejszym, najodpowiedniejszym modlitewnikiem. Jest najlepszym 
modlitewnikiem, ponieważ wszyscy go rozumieją – od prostej staruszki 

przesuwającej drżącymi rękami paciorki różańca do 
największego uczonego, który zagłębia się w jego 
tajemnicach. Najlepszym modlitewnikiem, ponieważ 
możemy się na nim modlić i w podróży, i w szpitalu. 
To jest najlepszy modlitewnik, ponieważ jest prze-
znaczony i dla dziecka, i dla starców, którym oczy 
odmówiły już posłuszeństwa. Jest modlitwą, którą 
można odmawiać i w świetle, i w ciemności. Kogo 
już kiedyś spotkało nieszczęście, ten wie, czym jest 
różaniec. Jakie daje pocieszenie i ukojenie tym, którzy 
go odmawiają”. Zapraszam przez cały październik na 
godz. 17.15!  

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Ziarenka gorcZycy

1. „Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary»”. Nie wiemy, co dokładnie skło-
niło Apostołów do sformułowania tej prośby. Czy coś osłabiło ich wiarę? Parę 

wersetów wstecz, Jezus mówi o zgorszeniach, które pojawią się w Kościele. Jak 
to jest z nami? Co odbiera nam wiarę? Niewątpliwie i dziś zagrożeniem dla wiary 
jest gorsząca postawa niektórych ludzi Kościoła np. nadużycia i zamiatanie ich pod 
dywan. Zagrożeniem wiary jest także klimat relatywizmu, który wdarł się do wnętrza 
Kościoła, rozmywanie granic doktrynalnych i moralnych, zepchnięcie Boga na drugi 
plan. A przecież „tym, co określa Kościół, nie może być posługa społeczna, lecz 
wiara w Boga, z której wypływa społeczna działalność” (Benedykt XVI). Kryzys wia-
ry dotyka Kościół. Kardynał Müller, były Prefekt Kongregacji Nauki Wiary sugeruje,  
że mamy do czynienia z ostatnią próbą Kościoła, która polega na pojawieniu się 
„oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę 
odstępstwa od prawdy” (Katechizm, 675). Dramatycznie osłabła wiara młodego po-
kolenia. Przygotowujemy dzieci i młodzież do sakramentów, ale wielu młodych ludzi 
przyjmuje te sakramenty bez wiary. Nie chodzi o to, by popadać w czarnowidztwo, 
ale wołanie „Dodaj nam wiary” trzeba osadzić we współczesnym kontekście, aby 
zrozumieć jego wagę. 

2. Jezus odpowiada posługując się obrazem ziarna gorczycy. To ziarno uchodziło 
w starożytności za najmniejsze. Warto połączyć tę wypowiedź Jezusa z wcze-

śniejszym porównaniem Królestwa Bożego do ziarna gorczycy (Łk 13,19). W małym 
ziarnie ukryta jest wielka siła. Wyrasta z niego wielkie drzewo. Wiara może wydawać 
się czymś mało istotnym w życiu, niepozornym, bez znaczenia. Tyle spraw wydaje się 
ważniejszych. A jednak w „małej” wierze ukryty jest ogromny potencjał życia, życia 
wiecznego. Przesadzanie morwy do morza wydaje się czymś niemożliwym do realiza-
cji. Wiara uruchamia moc, która nie pochodzi od nas, ale od Boga. Dla Niego nie ma 
rzeczy niemożliwych. Z Nim mogę więcej niż sądzę. O niebo więcej. 

3. Aby Bóg mógł działać w nas, niezbędna jest pokora. Wiara i pokora łączą się 
ze sobą bardzo ściśle. „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać”. Nasz problem często polega na tym, że nie bardzo wiemy, 
co powinniśmy robić. Pycha podpowiada nam, że powinno to być coś znaczącego, 
spektakularnego. Niekoniecznie. Bł. kard. Newman pisał: „Jeśli zapytasz mnie co 
masz czynić, aby być doskonałym, odpowiem: nie leż na łóżku dłużej niż wymaga 
tego czas odpoczynku, pierwsze myśli kieruj ku Bogu, pobożniej odwiedzaj Najświęt-
szy Sakrament, odmawiaj w skupieniu Anioł Pański, jedz i i pij na chwałę Bożą, do-
brze odmawiaj różaniec, bądź skupiony, wystrzegaj się złych myśli… Kładź się spać  
w odpowiednim czasie”. Dodałbym do tego parę spraw związanych z życiem rodzin-
nym: porozmawiaj z dzieckiem, sprawdź mu zadanie domowe, okaż czułość współ-
małżonkowi, opanuj wybuch gniewu za kierownicą. Małe ziarenka gorczycy, dzięki 
którym rośnie wiara.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Księże Marku, 
wspólnota Żywego Różańca Święte-
go z zadowoleniem przyjęła fakt, że  
w tym roku postanowił Ksiądz – mimo 
rozlicznych rozjazdów i zajęć – zostać 
duchowym przewodnikiem tej najlicz-
niejszej grupy w naszej parafii. Skąd 
ten nieoczekiwany pomysł?

KS. MAREK GANCARCZYK: – To cie-
szę się, jeżeli moja decyzja wywołała 
zadowolenie. Wiele razy w przeszłości 
powtarzałem sobie, że jeżeli zostanę 
kiedyś proboszczem, to pierwszą rze-
czą, jaką zrobię, będzie założenie Ży-
wego Różańca. Jak się okazuje, nie 
jest to możliwe. I to nie tylko dlatego, 
że póki co nie zostałem proboszczem, 
ale dlatego, że chyba w każdej parafii 
róże różańcowe istnieją, i to często od 
wielu dziesiątek lat. Tak jest również  
w naszej parafii. Niczego nie trzeba 
więc zakładać, bo Żywy Różaniec ist-
nieje i ma się dobrze. Jest dziewięć 
róż, a w każdej dwudziestu czy prawie 
dwudziestu członków. Są zelatorzy, 
czyli opiekunowie róż, jest szefowa Ży-
wego Różańca. Wszyscy znają swoją 
tajemnicę i intencję na dany miesiąc. 
I co najważniejsze, modlą się codzien-
nie. Oczywiście róż może być więcej, 
ale do tego potrzeba kolejnych osób. 
Zachęcałem do przyłączenia się do 
Żywego Różańca w czasie ostatniego 
kazania, zachęcam i teraz. W zakrystii  
u kościelnego wystarczy zostawić swo-
je imię i nazwisko oraz numer telefo-

nu. Ktoś na pewno zadzwoni, zaprosi, 
wytłumaczy. 

Zaczął się właśnie październik – tra-
dycyjnie to różańcowy miesiąc. Lubi 
Ksiądz ten rodzaj modlitwy? Znajduje 
na to czas?

Czy można lubić lub nie lubić powie-
trze? Czy trzeba mieć czas na oddycha-
nie? Człowiek oddycha mimowolnie, 
zupełnie nad tym się nie zastanawia-
jąc. Z różańcem jest podobnie. Róża-
niec się po prostu odmawia. Czasami 
cały, czasami po dziesiątce, a innym 
razem zaledwie po kilka paciorków.  
W konfesjonale, w aucie, w kolejce…

A w fotelu? Powiedział Ksiądz kiedyś, 
że usiąść w fotelu z gazetą i kawą to 
wielka rzecz, czy z różańcem także?

To też mi się zdarza.

Ma Ksiądz jakieś szczególne wspo-
mnienia albo miejsca związane z ró-
żańcem?

Przyłożyć rękę do wielkiej sprawy

Ks. Marek Gancarczyk (fot. ks. Tomasz Jaklewicz)
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Z różańcem bardzo mocno kojarzy 
mi się jesień. Od pierwszego do ostat-
niego dnia października byłem zwykle 
na wszystkich nabożeństwach różań-
cowych. Dobrze pamiętam wypełniony 
po brzegi kościół, zapach kadzidła, 
rytmiczne odmawianie kolejnych zdro-
wasiek. Ale pamiętam też ból kolan od 
długiego klęczenia i ulgę, kiedy piąta 
dziesiątka się kończyła. I śpiew, który 
do dzisiaj brzmi w uszach: „Skończone 
nasze rozważania, wzniesione modły  
i błagania. Czas teraz do domu powró-
cić, świątyni tej mury opuścić…”. 

Ale zanim powróciliśmy do domu 
wieczorową porą, trzeba było wypróbo-
wać latarki, które mieliśmy ze sobą. 
Czyja oświetli kopułę na wieży? Wtedy, 
w latach siedemdziesiątych, latarki 
zwykle świeciły słabo, oświetlały zale-
dwie parę metrów. 

Trudno też, żebym zapomniał nabo-
żeństwa różańcowe w Niedobczycach, 
mojej pierwszej parafii po święceniach. 
To była pierwsza połowa lat dziewięć-
dziesiątych. W październiku kościół 
pękał w szwach. Codziennie przycho-
dziło 400, a może nawet 500 dzieci.  
I tak było od pierwszego do ostatniego 
dnia. Radość była ogromna, a serce 
rosło.

I jeszcze jeden różaniec mam głębo-
ko w sercu. Różaniec przy trumnie mo-
jej Mamy, dzień lub dwa przed pogrze-
bem. W wielu parafiach jest taki pięk-
ny zwyczaj, że rodzina, przyjaciele czy 
sąsiedzi w dni poprzedzające pogrzeb 
modlą się przy trumnie zmarłego. Wte-
dy przyszło sporo ludzi. Jak oni się mo-
dlili! Zdecydowanie, głośno, wyraźnie, 

z wiarą wyzierającą z każdej zdrowaśki. 
Taka modlitwa musi zanieść zmarłego 
do nieba... Cudowny zwyczaj, który 
warto podtrzymywać. Ma on przecież 
nie tylko wartość duchową – modlitwa 
zgromadzonych dociera przed oblicze 
Boga, ale i społeczną. To przecież zu-
pełnie oczywista rzecz, że obecność 
krewnych, sąsiadów, znajomych poma-
ga przetrwać trudne chwile żałoby.    

Śp. Wojciech Kilar – nasz były para-
fianin i wielki kompozytor – nigdy nie 
rozstawał się z różańcem. Miał go  
w kieszeni każdej marynarki, płaszcza 
czy kurtki. Staram się go naśladować 
i noszę różaniec w każdej torebce.  
A ile aktualnie różańców ma Ksiądz? 

W szufladach czy w biurku mam 
oczywiście wiele różańców, zwykłych 
czy pamiątkowych, przywiezionych  
z pielgrzymek czy podarowanych. Ale 
przy sobie mam zawsze tylko jeden. 
I przekładam go z jednych spodni do 
drugich. Lewa kieszeń jest zarezerwo-
wana tylko na różaniec. Nic poza ró-
żańcem nie może się w niej znaleźć. 
Przez cały dzień mogę się nie modlić, 
ale wystarczy, że wiem, że jest w kie-
szeni. Gdybym go zapomniał, to tak, 
jakbym zgubił komórkę. A dzisiaj bez 
telefonu człowiek jest zagubiony, przy-
najmniej tak się czuje.

Czy różaniec może być bronią w dzi-
siejszych niespokojnych czasach?

Gdyby różaniec nie był skuteczną 
ochroną przed złem i grzechem, to Ma-
ryja tyle razy nie zachęcałaby do jego 
odmawiania. Kto chce przyłożyć rękę 
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Zaproszenie Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca 

(…) Wspólnota Żywego Różańca przeżywa teraz szczególny czas nowenny 

lat przed jubileuszem 200-lecia istnienia, który będziemy obchodzili w roku 

2026. W ramach przygotowań do jubileuszu, w różnych kościołach archidie-

cezji – nazywanych kościołami stacyjnymi Wielkiej Nowenny – odbywają się 

spotkania modlitewne i formacyjne dla róż różańcowych z poszczególnych 

dekanatów. 

Serdecznie zapraszam członków Żywego Różańca i wszystkich wspólnot 

pielęgnujących kult Matki Najświętszej do katowickiej katedry w sobotę  

8 października na XI Pielgrzymkę Archidiecezjalną. Pragniemy zjednoczyć 

się w modlitwie różańcowej od godz. 10.30, a szczególnie podczas połu-

dniowej Mszy św. koncelebrowanej z duszpasterzami grup różańcowych.

Tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter dziękczynny za dar beaty-

fikacji Pauliny Jaricot - założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 

i Żywego Różańca. Dzieła, które założyła, trwają 200 lat i wciąż przynoszą 

Kościołowi dobre, ewangeliczne owoce. (…) Ufam, że jej beatyfikacja, przede 

wszystkim zaś jej wstawiennictwo w niebie będzie dla całej wspólnoty Ży-

wego Różańca wielką łaską i nowym impulsem do trwania w modlitwie 

różańcowej w łączności z Kościołem (…). Na pielgrzymowanie do katedry 

oraz przeżywanie października w modlitewnej jedności udzielam członkom 

wspólnot Żywego Różańca pasterskiego błogosławieństwa.

do wielkiej sprawy, niech przychodzi 
na nabożeństwa różańcowe przez cały 
październik albo w wybrane dni. Niech 
dołączy do Żywego Różańca. Mówiąc 
o wielkiej sprawie, mam na myśli po-
kój w Polsce, na Ukrainie, na świecie. 
Mam na myśli wiarę w sercach dzieci. 
Mam na myśli pobożne życie naszych 
bliskich. W końcu mam na myśli zba-

wienie wieczne, które jest dla wszyst-
kich. A od tego nie ma większej spra-
wy. Światło latarki dosięgało kopuły na 
wieży kościoła, światło różańca jest  
w stanie dosięgnąć serca Boga.

I tego się, Księże Marku, trzymajmy! 
Bardzo dziękuję za rozmowę.



6

Og³oszenia duszpasterskie
27 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(2 października 2022 r.)

1. Rozpoczęliśmy październik, mie-
siąc różańcowy. Zapraszamy na 
nabożeństwa różańcowe codziennie  
o 17.15. 

2. We wtorek wspominamy w li-
turgii św. Franciszka z Asyżu,  
w środę św. Faustynę Kowalską. 
W piątek obchodzimy wspomnienie 
NMP Różańcowej. 

3. W tym tygodniu przypada pierw-
szy czwartek i piątek miesiąca.  
W czwartek po Mszy porannej na-
bożeństwo o powołania. W piątek 
po Mszy porannej nabożeństwo 
do Najśw. Serca Pana Jezusa. 
Wieczorem okazja do spowiedzi 
od 17.00, zaś o 18.00 Msza 

„Gdybyście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy” – mówi 

dziś Pan Jezus. Nawet mała wiara 

łączy nas z wielkim Bogiem. Dzięki 

Bogu to, co po ludzku niemożliwe, 

staje się możliwe. Módlmy się dziś 

słowami apostołów: „Panie, dodaj 

nam wiary”.  

Kolekta przeznaczona jest na 

Wyższe Śląskie Seminarium Du-

chowne. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę.

św. szkolna. Zapraszamy dzieci 
i rodziców. Zachęcamy dzieci po 
Pierwszej Komunii do praktykowa-
nia pierwszych piątków. 

4. W sobotę odbędzie się diece-
zjalna pielgrzymka Żywego Ró-
żańca do katowickiej katedry.  
W programie o 10.30 różaniec,  
a o 12.00 Eucharystia. Motywem 
modlitwy będzie dziękczynienie za 
dar beatyfikacji Pauliny Jaricot – 
założycielki Żywego Różańca.

5. Kolekta przyszłej niedzieli będzie 
przeznaczona na sfinansowanie 
nakładek ocieplających na nasze 
ławki. Nakładki są już zamówione, 
powinny się pojawić w kościele za 
dwa tygodnie. 

6. Nowy cykl katechez dorosłych 
poświęcimy w tym roku przy-
kazaniom Bożym.  Wzorem lat 
ubiegłych katechezy będą się 
odbywać w drugi i czwarty wto-
rek miesiąca o godzinie 18.30  
w kościele. Inauguracja we wtorek 
11 października. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Szpaków.

8. W dzisiejszym numerze „Go-
ścia Niedzielnego” przeczytamy 
m.in. wywiad z kard. Konradem 
Krajewskim na temat Ukrainy.  
W zakrystii jest także „Gość Extra” 
poświęcony św. siostrze Faustynie 
w cenie 12 zł. 

9. Na nowy tydzień życzymy Bożego 
błogosławieństwa. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
2 do 9 października 2022 r.

27. NIEDZIELA ZWYKŁA  02.10 
7.30 Za ++ Rudolfa (7. rocznica 

śmierci), syna Czesława oraz 
rodziców z obu stron – o dar 
nieba

9.00 Dziękczynna w intencji Wilhel-
ma i Krystyny z okazji 61. 
rocznicy ślubu oraz w intencji 
Krystyny z okazji 81. rocznicy 
urodzin, a także w intencji có-
rek z rodzinami – o dalsze  
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

10.30 1 int. Za ++ Tadeusza Kusz-
plaka oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Władysława Gwóźdź 
– o dar życia wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmują-
cego chrzest: Olafa Siedlacz-
ka, jego rodziców i chrzestnych 
oraz za roczne dziecko: Łucję 
Gaś

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Franciszka Goli (1. rocz-

nica śmierci) oraz za + żonę 
Helenę – o radość życia wiecz-
nego

PONIEDZIAŁEK  03.10 
8.00  Za ++ rodziców Marię i Wikto-

ra Odyga, brata Tadeusza  
i żonę Marię – o łaskę nieba

17.15  Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za ++ rodziców Adama i Hen-

rykę Korzonek – o radość życia 
wiecznego

WTOREK  04.10 
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
8.00  Za ++ Salome Kaleta i Janinę 

Fornalczyk – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za + Adama Kruhlińskiego –  

o dar życia wiecznego (od są-
siadów z ulicy Dworskiej)

ŚRODA  05.10 
WSPOMNIENIE 
ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, dziewicy
8.00  Za ++ męża Henryka, córkę 

Joannę i syna Andrzeja oraz za 
++ rodziców – o dar nieba

17.15 Nabożeństwo różańcowe

W tygodniu od 2 do 8 października 2022 roku modli-
my się za mieszkańców ulicy SZPAKÓW. W szczególny 
sposób pamiętamy o chorych, osamotnionych i wiekiem 
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 
przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa – za wstawiennic-
twem Matki Bożej Różańcowej – będzie dla nich umoc-
nieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Za + męża Witolda Mykałę  
i + mamę Łucję Fedelińską –  
o dar życia wiecznego

CZWARTEK  06.10
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

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

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Przez Maryję Niepokalaną  

o błogosławieństwo Boże, ja-
sne wzrastanie i radosne ser-
duszko dla Klary z okazji jej 2. 
rocznicy urodzin

PIĄTEK  07.10 
WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji córki Katarzyny  

z okazji urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o błogosławieństwo Boże  
i zdrowie

SOBOTA  08.10
8.00 1 int. Za + Marię Tyralik –  

o spokój duszy
 2 int. Za + Marię Bzowską –  

o radość życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Za + Grzegorza Kot (13. rocz-

nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

28. NIEDZIELA ZWYKŁA  09.10 
7.30 Za ++ rodziców Elfrydę i Jana 

Konieczny oraz brata Henryka 
– o dar nieba

9.00 Dziękczynna w intencji Romana 
z okazji 60. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o zdrowie  
i  Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata życia

10.30 Za + męża i ojca Kazimierza 
(20. rocznica śmierci) oraz za 
++ z rodziny – o łaskę nieba

12.00 1 int. Za + Eleonorę Stolecką 
(14. rocznica śmierci) oraz za 
++ z rodziny – o dar nieba

 2 int. Do Opatrzności Bożej  
w intencji Józefa Smolarz  
z okazji 80. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie, 
także dla całej rodziny

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Juliusza Suchy (rocznica 

śmierci) oraz za ++ Andrzeja  
i Joannę Rzepka – o dar nieba

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 środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• 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. 

Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.


