
15 STYCZNIA 2023   CENA – ofiara (co łaska)

Nr 02 (1309) 
rok XXIX

 

I czyt.: Iz 49, 3. 5-6 Psalm: 40, 2ab.4ab.7-10

II czyt.: 1 Kor 1, 1-3 Ewangelia: J 1, 29-34

2.  NIEDZIELA ZWYKŁA

12 stycznia 2023 roku ks. proboszcz Tomasz Jaklewicz 
odwiedzał rodziny zamieszkałe przy ulicy Nasypowej

Misja „kolęda” zakończona 
Kochani Parafianie!

Zakończyliśmy kolędę. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią mo-
gliśmy się znowu spotkać w Waszych domach. Dziękuję z serca za wszystkie 
spotkania, dobre słowa, wszelkie uwagi, a nade wszystko chwile wspólnej mo-
dlitwy. Dziękuję za ofiary kolędowe, które umożliwią przeprowadzenie niezbędnej 
wymiany instalacji odgromowej kościoła. Co zostanie, przeznaczymy na rzecz 
przyszłego remontu domu parafialnego. Dziękuję księżom Stefanowi Czermiń-
skiemu, Markowi Gancarczykowi i Rafałowi Skitkowi za wsparcie nas – para-
fialnych duszpasterzy – na trasach kolędowych oraz franciszkanom z Panewnik 

za wieczorne Msze święte. Za jakiś czas 
spróbuję podzielić się z Wami kilkoma po 
kolędowymi refleksjami.  

A dziś witamy serdecznie ks. Jacka 
Kocura, kapłana naszej diecezji, budow-
niczego kościoła i proboszcza ze Lwowa. 
Kilka lat temu zdążyłem jeszcze z przyja-
ciółmi odwiedzić go we Lwowie i zwiedzić 
Kijów, Kamieniec Podolski i kilka innych 
pięknych miejsc na Ukrainie, związanych 
także z naszą historią. Bardzo polubiłem 
Ukrainę. Dziś trwa tam okrutna wojna. Nie 
ustawajmy w modlitwie o pokój, pamiętaj-
my o ofiarach. Oby Bóg odmienił serca za-
trute nienawiścią i żądzą niszczenia. 

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz 

(f
ot

. K
K)



2

Misja Baranka i Misja Ducha

1.W sztuce chrześcijańskiej św. Jan Chrzciciel bywa przedstawiany jako mąż 
odziany w skórę wielbłądzią, z palcem wskazującym wyciągniętym w kierunku 

Jezusa. „Oto jest Ten, na którego czekamy”. Wskazywanie na Jezusa jako oczeki-
wanego Zbawiciela – to sedno misji Jana Chrzciciela. Prorok znad Jordanu najpierw 
przeprowadził dla Izraelitów „rekolekcje” przygotowujące ich na przyjście Mesjasza, 
a potem dokonał Jego rozpoznania, identyfikacji. „Przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi” – mówi św. Jan. To zdanie oddaje także istotę misji 
Kościoła. Celem Kościoła jest objawianie światu Jezusa Chrystusa, wskazywanie na 
Tego, który jest rozwiązaniem wszystkich problemów ludzkości i każdego człowieka, 
pomaganie ludziom, aby Go odkryli, poznali i pokochali. Jeśli Kościół przestaje wska-
zywać na Jezusa, jeśli jakiekolwiek inne cele, nawet szlachetne, przesłaniają ten 
pierwszy, zasadniczy, wówczas traci rację bytu. Staje się solą bez smaku, skazaną na 
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

2. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Baranek Boży – to jedno z naj-
bardziej niezwykłych określeń Jezusa jako Mesjasza. Święty Jan Ewangelista po-

wróci do tego tytułu w Apokalipsie – pojawia się on tam aż 29 razy. Bibliści wskazują 
na wiele sensów tego sformułowania, które ma swoje źródło w Starym Testamencie. 
Najbardziej znaczące jest nawiązanie do baranka paschalnego. W święto Paschy Ży-
dzi wspominali pamiętną noc wyjścia z Egiptu. Anioł śmierci wytracił wtedy pierworod-
nych Egipcjan, a ominął domy Izraelitów, którzy drzwi swych domostw pokropili krwią 
baranka zabitego podczas wieczerzy. Obraz baranka pojawia się także w pismach pro-
roków Jeremiasza i Izajasza. U tego drugiego znajdujemy proroctwo o Słudze Jahwe, 
który zostanie zabity i w ten sposób dokona ekspiacji za grzechy ludu. „Dręczono Go, 
lecz sam się dał gnębić (…). Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec 
strzygących ją” – pisał Izajasz. Jan Chrzciciel musiał znać te teksty. I jako pierwszy 
w prorockiej wizji rozpoznał w Jezusie tego, który z miłości będzie cierpiał, umrze za 
lud i w ten sposób pokona grzech, w którym zanurzony jest świat. 

3. Jan Chrzciciel mówi także o Duchu Świętym, który zstąpił na Jezusa w chwi-
li chrztu w Jordanie. Pojawia się zapowiedź, że Jezus będzie chrzcił Duchem 

Świętym. Jak to rozumieć? Greckie słowo baptizein oznacza „zanurzyć”. Jezus, sam 
namaszczony Duchem Świętym, rozlewa tego Ducha na świat. Zbawienie nie jest 
tylko uwolnieniem od grzechu. Zbawienie jest także zanurzeniem świata w Duchu 
Świętym. Przypominają się pierwsze słowa Biblii mówiące o Duchu Bożym, który uno-
sił się nad wodami (Rdz 1,2). Jezus nie tylko odnawia dzieło stworzenia naznaczone 
przez grzech, ale także przynosi światu nowy, wspaniały dar Boga. Daje Ducha, który 
oświeca człowieka, wszak jest Duchem Prawdy. I zanurza świat w odwiecznej miłości 
Bożej. Duch Święty jest miłością łączącą Ojca z Synem. Zadaniem Kościoła nie jest 
tylko wskazywanie na Jezusa, ale także napełnianie bezdusznego świata Duchem 
Bożym, Duchem Prawdy i Miłości. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Księże Proboszczu, czy może się 
nam Ksiądz krótko przedstawić? Skąd Ksiądz pochodzi? 
Kiedy Ksiądz przyjął święcenia kapłańskie? Jak do tej 
pory przebiegała Księdza kapłańska droga?

KS. PROBOSZCZ JACEK KOCUR: – Pochodzę z parafii 
pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Orzeszu, choć ro-
dzina wywodzi się z Nowego Bytomia, czyli Rudy Śląskiej. 
Księdzem jestem od 1994 roku. W naszej archidiecezji posługiwałem jako wika-
riusz i katecheta w dwóch parafiach: najpierw w Suszcu w parafii pod wezwaniem 
św. Stanisława a później w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu. Dwie 
różne, ale piękne parafie i wspaniali proboszczowie; śp. ks. Jerzy Kolon i ks. 
prałat Bogusław Płonka. 

Obecnie jest Ksiądz proboszczem parafii św. Michała Archanioła we Lwowie. 
Od kiedy posługuje Ksiądz w tym mieście?

Po zakończeniu posługi w Wodzisławiu zgłosiłem się do pracy na Wschodzie, był 
tam przede mną ksiądz z naszej diecezji, który chciał wracać do kraju a przed 
jego parafią na potężnym 250-tysięcznym osiedlu stało zadanie budowy kościo-
ła. Z myślą o tym zadaniu zostałem skierowany na Ukrainę. Było to w 2002 r. Po 
trzydniowej wycieczce do Lwowa, która, jak widać trochę się przeciągnęła. Byłem 
jednym z pierwszych księży, którzy nie przeszli okresu adaptacyjnego przy lwow-
skiej katedrze, ale od razu zostałem skierowany do parafii na osiedlu Sichów, 
najpierw jako wikary, a po roku jako administrator i proboszcz.

We Lwowie w 1932 roku urodził 
się śp. Wojciech Kilar – nasz zna-
komity parafianin, wielki kompo-
zytor i fundator dzwonów do na-
szego kościoła. Czy miał Ksiądz 
okazję zobaczyć ten dom, kiedyś 
przy ulicy Leona Sapiehy 89,  
a obecnie Stepana Bandery?

Często przejeżdżam tą ulicą pro-
wadzącą na dworzec. Z panem 
Wojciechem miałem okazję roz-
mawiać o Lwowie, ale tylko przez 

Bycie Polakiem jest zaszczytem
Z ks. Jackiem Kocurem, naszym Gościem ze Lwowa, 

rozmawia Krystyna Kajdan 

Ks. Jacek Kocur – proboszcz parafii 
św. Michała Archanioła we Lwowie

Kościół pw. św. Michała Archanioła we Lwowie – Sichowie (fot. arch. ks. TJ – 2019)
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telefon, gdy gościła u mnie 
jego bardzo dobra znajoma Ba-
sia Gruszka-Zych. Jak wielu in-
nych zapraszałem go do odwie-
dzenia mojej lwowskiej parafii, 
ale wiadomo, że nigdy tej po-
dróży nie odbył. Śmiał się, gdy 
powiedziałem mu, że ja w życiu 
w przeciwną stronę wędruję…

Jakie cechy charakterystycz-
ne ma Księdza lwowska pa-
rafia? Na jakie problemy 
duszpasterskie Ksiądz tam 
napotyka?

Parafie rzymskokatolickie na Ukrainie są niewielkie (moja – do wojny liczyła ok. 
800 osób). Dlatego dosyć łatwo wytworzyć w nich rodzinną atmosferę. Ci nielicz-
ni rzymskokatoliccy zwykle angażują się w życie parafii. Jestem bardzo zaskoczo-
ny, gdy będąc w Polsce czytam czytanie czy śpiewam psalm, bo u nas zawsze 
robią to świeccy, no może raz na trzy lata się zdarzy, że nie ma komu wykonać tej 
funkcji. Duży procent parafian w każdej grupie wiekowej działa we wspólnotach 
modlitewnych i formacyjnych. Niedawno powstała rada Rycerzy Kolumba licząca 
ponad dwudziestu mężczyzn. Od początku wojny towarzyszyli mi małżonkowie  
z Domowego Kościoła, pomagając ogarnąć panujący wówczas chaos związany  
z przybyciem migrantów i organizowaniem darów na Wschód. Czas wojny jeszcze 
bardziej ludzi zmobilizował do działania, do modlitwy i do ofiarności. Mamy także 
dwóch kleryków w naszym lwowskim seminarium.

Pewnym problemem 
przed laty było wprowa-
dzenie języka ukraiń-
skiego obok polskiego, 
ale ten proces – w wielu 
parafiach małomiastecz-
kowych bardzo bolesny 
– u nas przebiegł płynnie 
i spontanicznie. Dziś już  
nikogo nie dziwi,  że 
odprawiamy w dwóch 
językach. Zresztą w związ-
ku ze wspaniałomyślną 
postawą Polski i Pola-
ków wobec Ukraińców od 
samego początku pełno- 

Przy dzwonach od lewej stoją: ks. Jerzy Szymik, ks. Jacek Kocur 
i ks. Marek Gancarczyk – 2019 rok (fot. arch. ks. TJ)

Przy pomniku Nikifora we Lwowie, od lewej: ks. Jerzy Szymik, ks. Jacek Kocur, 
ks. Marek Gancarczyk i ks. Tomasz Jaklewicz (fot. arch. ks. TJ)
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wymiarowej wojny z ro-
sją (na Ukrainie nazwę 
tego państwa pisze się 
z małej litery!), bycie 
Polakiem jest zaszczy-
tem i na każdym kroku 
spotykam się z wyraza-
mi szacunku i ogrom-
nej wdzięczności. Ko-
rzystając z okazji tę 
wdzięczność i słowa 
uznania przekazuję czy-
telnikom.

Wkrótce minie rok od 
wybuchu wojny na 
Ukrainie, modlimy się wytrwale o pokój i zaprzestanie działań wojennych. Jak 
ta nowa sytuacja wpłynęła na życie w Księdza parafii, na jaką pomoc z naszej 
strony Ksiądz liczy?

Od początku wojny życie liturgiczne toczy się swoim rytmem, bez zmian. Kate-
cheza i działalność parafialnego przedszkola działającego od 18 lat, ustała na 
trzy miesiące, ale już wszystko wróciło do normy. Obecnie mamy na Mszach św. 
ok. 20% mniej wiernych, ubyło głównie matek z dziećmi. Za to pojawiło się wielu 
mężczyzn oraz nieco osób z innych części Ukrainy. Nie są to tłumy, ale parę ro-
dzin jest. Przy parafii działa punkt wolontariatu nazwany Małą Oazą, który zajmu-
je się zbieraniem, sortowaniem i dostarczaniem do celu produktów spożywczych, 
środków medycznych i sprzętu elektrycznego. Dzielni wolontariusze zawożą te 
towary w najdalsze miejsca, nieraz niemal pod ostrzałem. Obecnie szczególnie 
intensywnie wspieramy szpital polowy pod Bachmutem, w miasteczku Kuracho-
we, gdzie w strasznych warunkach przyfrontowych pracują lwowscy chirurdzy.

Z drugiej strony staramy się żyć normalnie, myśląc już o tym, co będziemy robić 
po zwycięstwie. Do tego pewno jeszcze daleko, ale nie wyobrażamy sobie innego 
zakończenia. Planujemy na wiosnę rozpocząć konieczny wielki remont naszego 
przedszkola i stworzenie przy tej okazji ośrodka rekolekcyjnego dla rodzin. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspierają w tym trudnym czasie 
Ukrainę i Kościół na Wschodzie swoją modlitwą i darem materialnym.

Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za rozmowę, życzę miłego pobytu  
w naszym Brynowie. Patron Księdza parafii – św. Michał Archanioł jest także 
patronem całej Ukrainy, niech Was wspomaga w walce i ochrania od złego na 
różne sposoby.

Bóg zapłać!

Uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła w lwowskiej parafii (fot. arch. parafii)



6

Og³oszenia duszpasterskie
2.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(15 stycznia 2023 r.)

1. Zakończyliśmy tegoroczne odwie-

dziny duszpasterskie, czyli kolędę. 

Dziękujemy serdecznie za wszystkie 

spotkania, za życzliwość i wspólną 

modlitwę w Waszych domach. Dzię-

kujemy za wszelkie uwagi oraz za 

złożone ofiary, które zostaną prze-

znaczone na zaplanowaną wymianę 

Wskazywanie na Jezusa 
jako na oczekiwanego 

Zbawiciela – to sedno mi-
sji Jana Chrzciciela. Zada-
nie Kościoła jest podobne – 
wskazywać światu na Jezusa 
Chrystusa. Ukazywać Go jako 
Tego, który jest rozwiąza-
niem wszystkich problemów 
człowieka. Pomagać ludziom, 
aby Go odkryli, poznali i po-
kochali. 

Gościmy dziś w naszej pa-
rafii ks. Jacka Kocura, pro-
boszcza ze Lwowa. Ks. Jacek 
wygłosi słowo Boże, a po 
mszach będzie zbierał datki 
przed kościołem na wsparcie 
jego parafii. 

Kolekta dzisiejsza jest prze-
znaczona na potrzeby archi-
diecezji. Bóg zapłać za każdą 
ofiarę.  

instalacji odgromowej w kościele  

i prace remontowe w domu para-

fialnym. 

2. W środę rozpocznie się Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Zachęcamy do modlitwy o jedność 

Kościoła. 

3. W sobotę od 17.00 do 18.00 ado- 

racja Najświętszego Sakramentu  

i okazja do spowiedzi. 

4. W Gościu Niedzielnym przeczytamy 

dziś m.in. o ostatnich chwilach 

życia papieża Benedykta XVI. Cena 

Gościa wynosi już na stałe 10 zł. 

W naszej gazetce wywiad z naszym 

gościem ks. Jackiem Kocurem. Po-

lecamy. 

5. Za tydzień obchodzić będziemy Nie-

dzielę Słowa Bożego. 

6. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ulicy Kalinowskiego.

7. Dzieci i młodzież szkolna rozpo-

czynają ferie. Życzymy im dobrego 

odpoczynku, a wszystkim dobrego 

tygodnia. Wnuki i wnuczki niech 

nie zapomną o nadchodzącym dniu 

babci i dziadka.  
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Porz¹dek nabo¿eñstw
15 do 22 stycznia 2023 r.

2. NIEDZIELA ZWYKŁA  15.01
7.30  Za + Jerzego Szmyrgałło (15. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

9.00  Za + Irenę Przysiecką (rocznica 
urodzin) oraz za ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

10.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Miko-
łaja Czakańskich oraz za + sio-
strę Weronikę – o dar życia 
wiecznego

12.00 1 int. Za + Zygmunta Ścigaj –  
o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji Leny Widuch 
w 1. rocznicę urodzin oraz  
Leosia Widucha w 3. rocznicę 
urodzin – z prośbą o błogo- 
sławieństwo Boże i wszelkie  
łaski

18.00 W intencji Katarzyny i Michała 
Płocharskich oraz ich dzieci,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

PONIEDZIAŁEK  16.01
8.00 Za + Marię Haratyk oraz za  

++ z rodziny – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Za + męża Eugeniusza oraz  
za ++ rodziców i rodzeństwo  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego 

WTOREK  17.01 
WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, opata
8.00 W intencji Joachima z okazji 80. 

rocznicy urodzin – z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalszą opiekę Bożą

18.00 Za ++ rodziców Helenę i Jana 
oraz za ++ braci Włodzimierza  
i Józefa Zagórskich – o radość 
życia wiecznego

ŚRODA  18.01 
8.00 Za + Bronisławę Chudzik –  

o radość życia wiecznego (od 
Jana Janeczka z rodziną)

W tygodniu od 15 do 21 stycznia 2023 roku 

modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla  

mieszkańców ulicy KALINOWSKIEGO. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, 

wiekiem osłabionych, samotnych oraz o zmarłych, 

którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 

umocnienia oraz obfitych darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



 

18.00 Za + ojca Rafała Nyc (34. rocz-
nica śmierci) oraz za ++ z rodzi-
ny – o radość życia wiecznego

CZWARTEK  19.01 
WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA 
PELCZARA, biskupa
8.00 Za ++ z rodziny Kasprzyków  

i Lutomskich – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Krystynę Kocurek (2. rocz-
nica śmierci) oraz za ++ rodzi-
ców Leokadię i Michała oraz 
brata Jerzego – o dar życia 
wiecznego

PIĄTEK  20.01 
8.00 Za + Leszka Wawrzyniaka –  

o radość życia wiecznego (od 
współpracowników z Centrum 
Medycznego Elvita)

18.00 Za + Janinę Grabkę – o dar 
życia wiecznego

SOBOTA  21.01 
WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, 
dziewicy i męczennicy
8.00 Za + Edwarda Szulca (8. rocz-

nica śmierci) oaz za + Marię 

Niedzielską (15. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

18.00  Za ++ rodziców Agnieszkę  
i Kazimierza Górskich (rocznica 
urodzin) – o dar nieba

3. NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01 
7.30 Za ++ szwagrów, bratową  

i siostrzeńców: Edwarda, Ste-
fana, Zygmunta, Magdalenę, 
Marka, Monikę, Artura i Dariu-
sza – o radość życia wiecznego

9.00 Za + Marka Kieslera (rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

10.30  Za ++ rodziców Franciszkę  
i Pawła Mikielewicz oraz za + 
męża Zdzisława Banasia –  
o radość życia wiecznego

12.00 Za + Franciszka Nowak (20. 
rocznica śmierci), za jego żonę 
Łucję oraz ++ z rodziny z obu 
stron – o radość życia wieczne-
go

18.00 Dziękczynna w intencji Natalii 
Miozgi z okazji rocznicy urodzin 
– z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego: 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.


