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2 8 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

Św. Jan Paweł II na obrazie namalowanym przez Zofię Rola-Wywioł dla naszego kościoła 
(fot. Zdzisław Czaja)

NOWY OBRAZ ŚW. JANA PAWŁA II
Kochani Parafianie! 

Już za tydzień kolejny 
Dzień Papieski. W naszej 
świątyni pojawi się tego 
dnia nowy obraz św. Jana 
Pawła II. Jego autorką jest 
pani Zofia Rola-Wywioł. 
Przedstawia wizerunek 
papieża z ostatnich lat 
pontyfikatu, umęczonego 
posługą ponad ludzkie 
siły, skupionego, modlą-
cego się, szukającego 
siły w Krzyżu Chrystusa. 
Jest jasnym punktem po-
śród ciemności naszych 
czasów. Można by ten 
obraz zatytułować „Pasterz 
wsparty o krzyż”. Obraz 
będzie poświęcony pod-
czas Mszy świętej o godz. 
12.00.

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz
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Wdzięczność

1.Tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych podziękował Jezusowi i oddał chwałę 
Bogu. Był to Samarytanin, człowiek o słabszej formacji religijnej niż pozostali. 

Żydzi byli w konflikcie z Samarytanami, pogardzali nimi. Tak to jednak bywa, że cza-
sem łatwiej o wdzięczność od obcych niż od swoich. Pomyślmy o naszej wdzięczno-
ści. Najpierw wobec ludzi. Zwłaszcza tych najbliższych. Nieraz tak się przyzwyczajamy 
do tych, którzy z nami są i nam służą, że przestajemy szanować ich miłość, dobroć, 
poświęcenie. Zaczynamy uważać za oczywiste to, co wcale oczywiste nie jest. Tak 
bywa w małżeństwie, w rodzinie. Jedna dziesiąta. Myślę o tej proporcji. Może tak 
właśnie jest, że dziękujemy za jedną dziesiątą otrzymanych darów. Tylko człowiek 
pokorny i ubogi w duchu jest wdzięczny. Konieczna jest tu logika daru, a nie logika 
„to mi się należy”. Czy czuję się obdarowany drugim człowiekiem czy raczej obcią-
żony? Dar czy ciężar? Czasem to się z sobą paradoksalnie łączy. Boże dary bywają 
wymagające. 

2. Druga sprawa to wdzięczność wobec Boga. Czy jest możliwe, że owych dzie-
więciu nie zauważyło cudu, jakiego dokonał Jezus? A może uznali, że zdrowie 

po prostu im się należy, skoro jest tylu zdrowych ludzi wokoło, to Bóg po prostu 
naprawił swój błąd. Jesteś tego warty/warta, masz do tego prawo. Tego typu podej-
ście zabija wdzięczność wobec Boga, który jest bardzo dyskretnym Darczyńcą. Jezus 
uzdrowił trędowatych niepostrzeżenie. Po prostu „idźcie, pokażcie się kapłanom”. To 
kapłani mieli w Izraelu władzę uznawania kogoś za uwolnionego od trądu i zezwalali 
na powrót do społeczeństwa. Może owych dziewięciu podziękowało tym kapłanom,  
a zapomnieli o rzeczywistym sprawcy cudu? Każda niedziela powinna być w naszym 
życiu świętem dziękczynienia. Eucharystia znaczy dziękczynienie. W tekście Ewange-
lii występuje zresztą czasownik „eucharisteo” (dziękować). Czy czujemy się obdaro-
wani przez Boga? Czy raczej oskarżamy Go, że nie dał nam tego czy tamtego? Czy 
modląc się bardziej proszę czy dziękuję?  

3. Postać wdzięcznego Samarytanina można połączyć z miłosiernym Samarytani-
nem z przypowieści. Człowiek, który jest gotowy, aby służyć innym, potrafi jed-

nocześnie przyjąć pomoc. I potrafi być wdzięczny. Działa to też w drugą stronę. Kto 
zauważy człowieka potrzebującego pomocy? Dziewięciu niewdzięczników czy raczej 
ten, który okazał wdzięczność? Odpowiedź sama się narzuca. 

4. Jezus mówi do Samarytanina: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Te sło-
wa usłyszał tylko on. Pozostałych dziewięciu zostało fizycznie uzdrowionych, 

ale co z ich duszą? Mieli na tyle wiary, aby posłuchać Jezusa i pójść do kapłanów. Ale 
ich wiara skończyła się w momencie, gdy otrzymali upragnioną łaskę. Tymczasem 
wiara, która zbawia całego człowieka, nie może koncentrować się tylko na Bożych da-
rach. Wiara prowadzi do spotkania z Dawcą. Dlatego tylko Samarytanin doświadczył 
pełnego uzdrowienia. To ważna lekcja dla nas. Każda najmniejsza łaska powinna być 
bodźcem w stronę łaski największej – spotkania z Bogiem, bliskości z Nim.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Lista dzieci, 
które zostały ochrzczone 

w naszej świątyni 
w iii kwartale 2022 roku

1. Lidia Niedziela

2. Mia Leyla Szałowska

3. Mateusz Zymek

4. Julia Monika Wicik

5. Uliana Tuchyk

6. Karolina Twardela

7. Lena Katolik

8. Liliana Sabina Płocharska

9. Marta Martyna Goszczyńska

Otoczmy te dzieci naszą 

modlitwą, aby wzrastały  

w mądrości i łasce u Boga  

i ludzi. Niech będą wielką  

radością dla swych rodziców  

i chrzestnych.

lista zmarłych parafian,  
którzy odeszli do pana 

w iii kwartale 2022 roku

 
1. Wyrwoł Krystyna –  81 lat  
2. Terlecki Jan – 81 lat  
3. Loch Małgorzata –  92 lata
4. Borowik Janina –  72 lata 
5. Włodarek Rene –  89 lat
6. Ryt Pelagia –  100 lat
7. Mrozek Ludmiła –  63 lata 
8. Struzik Krzysztof –  65 lat 
9. Suchecki Lech –  63 lata 
10. Grabka Henryk –  85 lat 
11. Tomków Krystyna –  76 lat 
12. Tyralik Maria – 75 lat
13. Bawołek Teresa – 89 lat
14. Cynker Maria – 89 lat
15. Bajda Zenon – 88 lat
16. Pyka Wacława – 85 lat
17. Kawa Józef  – 84 lata
18. Solska Ewa – 75 lat
19. Renner Barbara  – 92 lata
20. Banek Aleksandra – 74 lata
21. Koba Marek – 75 lat
22. Zaleska Regina – 80 lat
23. Kasperek Mieczysław – 76 lat
24. Chudzik Bronisława – 93 lata
25. Mieszczak Janusz – 71 lat

Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie, a Światłość Wieku-

ista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen.
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„Veritatis splendor” – czyli blask 
prawdy. Takie jest hasło tegorocz-
nego Dnia Papieskiego nawiązujące 
do jednej z najważniejszych encyklik 
św. Jana Pawła II. Papież próbował 
powstrzymać narastanie niebezpiecz-
nych tendencji i właściwie przewi-
dział obecny kryzys Kościoła. 

Cechą proroka jest dostrzeganie 
pewnych zjawisk wcześniej oraz wyraź-
niej niż inni. Także przewidywanie ich 
dalekosiężnych konsekwencji. Św. Jan 
Paweł II we wprowadzeniu do adhorta-
cji „Veritatis splendor” (1993 r.) pisał 
o rozprzestrzenianiu się we wnętrzu 
samego Kościoła niebezpiecznej ten-
dencji polegającej na subiektywizacji 
norm moralnych, często dokonywanej 
w imię troski duszpasterskiej o czło-
wieka. Do wnętrza chrześcijańskiego 
światopoglądu przeniknął „dogmat” 
relatywizmu głoszony przez liberalno-
-lewicową kulturę. Dobrze wyrażają go 
słowa piosenki Franka Sinatry „I did it 
my way” („Zrobiłem to po swojemu”). 
W pluralistycznym świecie głosi się, że 
nie może już być mowy o jednej obo-
wiązującej wszystkich etyce. Każdy 
człowiek wybiera sobie takie przyka-

zania, takie za-
sady, taką etykę, 
jaką uważa za 
słuszną. Człowiek  
sam ustala grani-
ce między dobrem  
a złem. Jest „mo- 
ja” prawda i „two-
ja” prawda, nie 
ma czegoś takie-
go jak prawda. To 

jest prawdziwe dla mnie, nie musi być 
prawdziwe dla ciebie. 

Jan Paweł II, etyk z wykształcenia, 
przez 6 lat przygotowywał adhorta-
cję, w której przeprowadził krytykę 
moralnego subiektywizmu. Chodziło 
przede wszystkim o zwrócenie uwagi  
i zaleczenie kryzysu we wnętrzu sa-
mego Kościoła, o nazwanie po imie-
niu błędnych tendencji w posoboro-
wej teologii moralnej. Diagnoza papie-
ża brzmiała następująco: „Wewnątrz 
samej społeczności chrześcijańskiej 
ukształtowała się nowa sytuacja,  
w której wobec nauczania moralnego 
Kościoła rozpowszechniane są coraz 
liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia 
natury humanitarnej i psychologicz-
nej, społecznej i kulturowej, religijnej, 
a także w ścisłym sensie teologicz-
nej. Nie jest to już krytyka częściowa  
i doraźna, ale próba globalnego  
i systematycznego zakwestionowania 
dziedzictwa doktryny moralnej (…). 
Uważa się, że niektóre elementy na-
uczania moralnego Kościoła są po pro-
stu nie do przyjęcia; że Magisterium 
może się wypowiadać w kwestiach 
moralnych tylko po to, by «zachęcać 
sumienia» i «proponować wartości», 
z których każdy będzie sam czerpał 
inspirację dla autonomicznych decy-
zji i wyborów życiowych”. Niemiecka 
tzw. droga synodalna idzie dokładnie 
w tę stronę. Podjęto na niej próbę 
napisania na nowo etyki katolickiej 
dostosowując ją do współczesnych 
trendów np. akceptacji homoseksu-
alizmu. Część biskupów niemieckich, 
niestety mniejsza, powiedziała temu 
„nie”. Póki co sytuacja jest patowa, 

Dekalog w czasach zamętu

Encyklika „Veritatis splendor”
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ale wszystko na to wskazuje, że kry-
zys będzie narastał. 

W związku z tym uważna lektura 
„Veritatis splendor” wydaje się czymś 
bardzo koniecznym. Kluczową myślą 
tej adhortacji jest fundamentalny zwią-
zek między wolnością a prawdą. „Po-
znacie prawdę, a prawda was wyzwoli”  
(J 8,32). Te słowa Pana Jezusa są my-
ślą przewodnią dokumentu. 

Jan Paweł II zauważa, że współcze-
sność uczyniła bożka z wolności. Gdy 
z horyzontu znika Bóg, wtedy bogiem 
staje się sam człowiek. Dlatego su-
mienia nie uważa się już za „narzę-
dzie” słuchania Boga, ale słuchania 
siebie samego. „Do tezy o obowiąz-
ku kierowania się własnym sumie-
niem niesłusznie dodano tezę, wedle 
której osąd moralny jest prawdziwy 
na mocy samego faktu, że pochodzi  
z sumienia. Wskutek tego zanikł jed-
nak nieodzowny wymóg prawdy, ustę-
pując miejsca kryterium szczerości, 
autentyczności,» zgody z samym sobą 
«”. W popkulturze (w reklamach, w pio-
senkach, w serialach, w poradnikach) 
nieustannie słychać hasła o koniecz-
ności słuchania siebie, życia po swoje-
mu, samorealizacji, samospełnienia, 
bycia sobą. Cóż to jednak za wolność, 
która każe człowiekowi słuchać tylko 
samego siebie i uczynić własne widzi-
misię jedynym punktem odniesienia.  

W związku z „chorobami” wolności 
i prawdy Papież podkreśla, że istnieje 
uniwersalne prawo moralne wpisane 
w samą ludzką naturę. Pewne czyny 
są z samej swej natury zawsze „we-
wnętrznie złe”. Okoliczności lub inten-
cje mogą zmniejszać winę człowieka, 
a nawet mogą ją redukować do zera, 
ale zło pozostaje złem. Uniwersalność 
norm moralnych nie przekreśla odręb-

ności, wyjątkowości poszczególnych 
osób. Uwarunkowania czynów są zło-
żone, różne, skomplikowane. Na na-
sze wybory wpływ wywierają czynniki 
kulturowe, społeczne, psychiczne, ge-
netyczne itd. Uwzględnienie tego jest 
konieczne, ale nie może nigdy prowa-
dzić do kwestionowania „obiektyw-
nych norm moralności”, niezmiennych, 
zawsze aktualnych zasad – podkreśla 
Jan Paweł II. „Okoliczności lub inten-
cje nie zdołają nigdy przekształcić 
czynu ze swej istoty niegodziwego ze 
względu na przedmiot w czyn «subiek-
tywnie» godziwy lub taki, którego wy-
bór można usprawiedliwić”.

Jan Paweł II zwraca uwagę na to, 
że zsekularyzowana kultura wywiera 
dziś potężny negatywny wpływ na ży-
cie wierzących. Konieczny jest detoks, 
jakiś antywirusowy program wpisany  
w sumienie, który chroni człowieka 
przed poglądami sprzecznymi ze zdro-
wą nauką. „Istnieje pilna potrzeba, 
by chrześcijanie ponownie odkryli no-
wość swej wiary oraz jej moc osądza-
nia kultury dominującej w ich środowi-
sku”, podkreśla papież. Wiara ma moc 
osądzania kultury! To „osądzanie” do- 
konuje się przede wszystkim przez 
świadectwo życia zgodnego z prawdą, 
którą przynosi Chrystus. 

W tym duchu, szukając blasku 
prawdy, rozpoczynamy kolejny cykl 
katechez dla dorosłych. Będą one 
poświęcone Dekalogowi w oparciu  
o nauczanie Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. Spotkania odbywać się 
będą w każdy drugi i czwarty wtorek 
miesiąca o 18.30 w kościele. Będzie 
także transmisja on line. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Og³oszenia duszpasterskie
28 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(9 października 2022 r.)

1. Trwa październik, miesiąc różańco-
wy. Zapraszamy na nabożeństwa 
różańcowe codziennie o 17.15. 

2. We wtorek wspominamy w liturgii 
św. Jana XXIII, w sobotę św. Teresę 
z Avila.   

3. Nowy cykl katechez dorosłych po-
święcimy Bożym przykazaniom.  
Wzorem lat ubiegłych katechezy 
będą się odbywać w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca o godzinie 18.30 
w kościele. Pierwsza katecheza  
w najbliższy wtorek. Będzie transmi-
sja na naszej stronie internetowej. 

4. Tegorocznych kandydatów do bierz-
mowania zapraszamy na koncert 
Magdy Anioł pod hasłem „Qultu-
ralne bierzmowanie”. W programie 
oprócz muzyki, świadectwa, prezen-
tacja wspólnot, wspólne uwielbie-
nie. Początek godz. 19.00. Miejsce: 
Aula św. Franciszka w domu para-
fialnym przy Bazylice w Panewni-
kach ul. Związkowa 20. Czas trwa-
nia imprezy to 1,5 godziny. Prosimy 
rodziców o pomoc w dowiezieniu  
i przywiezieniu do Panewnik. 

Jezus uzdrowił z trądu dziesięciu 
chorych, ale tylko jeden z nich oddał 

chwałę Bogu i podziękował za łaskę 
zdrowia. Słowo Boże wzywa nas dziś 
do wdzięczności  za Boże dary. Uczmy 
się dziękować Bogu i ludziom. 

Kolekta przeznaczona jest na pokry-
cie kosztów nakładek ocieplających 
na ławki. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

5. W najbliższą sobotę odbędzie się  
w katedrze spotkanie dla młodzieży, 
która w ciągu minionych dwóch lat 
przyjęła bierzmowanie. Spotkanie 
rozpocznie się o 10.30, a zakończy 
o 16.00. W programie Eucharystia, 
wspólna zabawa oraz posiłek. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzić bę-
dziemy Uroczystość św. Jadwigi 
Śląskiej oraz Dzień Papieski. Przed 
kościołem będzie zbiórka na Funda-
cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Podczas Mszy świętej o godzinie 
12.00 dokonamy poświęcenia no-
wego obrazu św. Jana Pawła II do 
naszego kościoła. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. św. Teresy.

8. W dzisiejszym numerze „Gościa 
Niedzielnego” przeczytamy m.in.  
o ks. Janie Kaczkowskim bohate-
rze filmu „Johnny”. W zakrystii jest 
jeszcze „Gość Extra” poświęcony 
św. siostrze Faustynie w cenie 12 zł. 

9. Parafia Mariacka zaprasza na wido-
wisko multimedialne „Apokalipsa 
Bunscha” które odbędzie się 14 
października 2022 roku o godz. 
19:30 w Kościele Mariackim w Ka-
towicach. Widowisko inspirowane 
jest szkicem witraży „Sąd Ostatecz-
ny” autorstwa Adama Bunscha, któ-
re miały znaleźć się w prezbiterium 
Kościoła Mariackiego. Wydarzenie 
jest częścią obchodów  Dnia Papie-
skiego. Wstęp wolny.

10. Na nowy tydzień życzymy Bożego 
błogosławieństwa.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
9 do 16 października 2022 r.

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

PONIEDZIAŁEK  10.10
8.00  O błogosławieństwo Boże  

i zdrowie dla prawnuka Maksy-
miliana z okazji urodzin

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + męża Jerzego Raszkę, za 

syna Karola Raszkę oraz ++  
z rodziny – o dar życia wiecznego

WTOREK  11.10
8.00  Za + Henryka Kowalskiego –  

o radość życia wiecznego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Leona Kołodziejczyka (1. 

rocznica urodzin) – o radość 
nieba

ŚRODA  12.10 
8.00 Za + Macieja – o radość życia 

wiecznego
17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Zygmunta Staszewskiego 

(82. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

W tygodniu od 2 do 8 października 2022 roku mo-
dlimy się za mieszkańców ulicy ŚW. TERESY. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osa-
motnionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, 
którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa – za wstawiennictwem Matki 
Bożej Różańcowej – będzie dla nich umocnieniem oraz 
źródłem obfitych Bożych łask. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  13.10 
WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA 
KOŹMIŃSKIEGO, prezbitera
8.00 Za ++ Andrzeja Choińskiego, 

rodziców Krystynę i Romana 
oraz ++ z rodziny – o radość 
życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + mamę Basię (12. rocznica 

śmierci) – o dar życia wieczne-
go

PIĄTEK  14.10 
8.00 Za + Emilię Grucę – o dar życia 

wiecznego (od Ewy Macioł  
z rodziną)

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Marię Kobylecką (21. 

rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

SOBOTA  15.10 
WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, 
dziewicy i doktora Kościoła
8.00 Za ++ Jadwigę, męża Janusza 

oraz trzech poległych synów: 
Janusza, Jerzego i Alfonsa –  
o radość życia wiecznego

13.00  W intencji nowożeńców: Krzysz-
tofa Boba i Karoliny Dźbik

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  W intencji Justyny i Phila Ro-

berts z okazji 1. rocznicy ślu-
bu, z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie

NIEDZIELA  16.10 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, 
głównej patronki Śląska
7.30 Za ++ Jerzego i Hildegardę 

Otrząsek, Marię Wolny oraz ++ 
rodziców Fyrla – o radość życia 
wiecznego

9.00 Za + Elżbietę Nowrocką (w dniu 
rocznicy urodzin) – o radość 
życia wiecznego

10.30 W intencji Asi Wieczorek  
z okazji 7. rocznicy urodzin,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

12.00 1 int. Dziękczynna w intencji 
małżonków Stanisławy i Jana 
Błoniarzów z okazji rocznicy 
ślubu, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

 2 int. Dziękczynna z okazji 81. 
rocznicy urodzin Henryka Go-
ika, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i modlitwę 
parafian o zdrowie, z prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Macieja Mazura (1. rocz-

nica śmierci) -  o radość 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 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.


