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I czyt.: Iz 8, 23b – 9, 3 Psalm: 27, 1.4.13-14

II czyt.: 1 Kor 1, 10-13. 17 Ewangelia: Mt 4, 12-17

3 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

MaMo, dlaczego nie chodziMy do tego kościoła?
Kochani Parafianie!

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odbywa się on w tym samym termi-
nie od ponad stu lat. Warto modlić się o jedność wszystkich wyznawców Chrystu-
sa i szukać pojednania ponad podziałami. Dotychczasowe doświadczenia ruchu 
ekumenicznego pokazują, że droga do jedności jest bardziej żmudna niż się to 
wydawało w początkach ekumenizmu. W każdym razie modlitwa Pana Jezusa  
z wieczernika „aby byli jedno” pozostaje dla nas zobowiązaniem, a często i wy-
rzutem sumienia. 

Jak wielu z was wie, urodziłem się i wychowałem w Katowicach. Mieszka-
łem od urodzenia w bloku przy ul. Uniwersyteckiej. Idąc do mojego kościoła 
parafialnego, czyli kościoła mariackiego ulicą Bankową zawsze mijaliśmy kościół 
ewangelicki. Pytałem czasem mamy, dlaczego nie chodzimy do kościoła, który 
mamy bliżej. Nie pamiętam odpowiedzi. Być może po to, bym znalazł odpowiedź 
Opatrzność Boża (posługująca się również decyzjami biskupa) sprawiła, że na 

KUL-u studiowałem teologię Lutra i jednej z jego tez 
poświęciłem swój doktorat. Starałem się wydobyć  
z jego tekstów to, co może być dla nas, katolików, 
wartościowe i zgodne z wiarą katolicką. Nie miejsce, 
aby wchodzić w szczegóły. Wniosek praktyczny był 
taki, że poznając inne wyznania paradoksalnie odkry-
wałem głębię wiary katolickiej. Bywa tak często, że 
dzięki dobremu spotkaniu z innymi, lepiej rozumiemy 
siebie. Czego i Wam życzę. 

PS. Zapraszam we wtorek na 18. 30 na katechezę 
dorosłych na temat przykazania „Nie zabijaj”. 

Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Jego światło w naszeJ ciemności 

1.„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”. Ten cytat z Izajasza 
posłużył ewangeliście do opisania początku misji Mesjasza. Nauczanie Jezusa 

porównane zostało do zapalania światła w ciemności. Chrześcijaństwo jest zbudowa-
ne na Bożym objawieniu, czyli na świetle, które nie pochodzi od nas, nie jest jakąś 
ludzką filozofią, owocem rozumowania, ale jest prawdą przyniesioną przez Chrystu-
sa. To prawda o Bogu i prawda o człowieku, o jego boskim pochodzeniu i boskim 
przeznaczeniu. Epoka, która sama siebie nazwała oświeceniem (tzw. wiek rozumu), 
była w istocie wielkim gaszeniem światła, które przyniósł Chrystus i które oświecało 
kulturę Zachodu przez tyle wieków. Człowiek po raz kolejny został zwiedziony pychą 
rozumu. Tam, gdzie gaśnie światło wiary, gdzie z horyzontu ludzkiego życia znika 
Bóg, tam wraca pogaństwo i harcują demony. Dzisiejsza Europa staje się na naszych 
oczach cienistą krainą śmierci, mimo materialnego bogactwa. Jan Paweł II mówił 
wprost o cywilizacji śmierci, wzywając zarazem do nowej ewangelizacji, czyli nowego 
oświecenia wiarą zsekularyzowanego świata. Czy Kościół jest dziś przekonany o tym, 
że jego najcenniejszym skarbem jest światło pochodzące z Objawienia? Czy szukamy 
dróg odnowy Kościoła przez nawracanie naszych umysłów do objawienia Bożego, czy 
wolimy szukać kompromisu ze światem pogrążonym od 200 lat w ciemnościach pychy 
rozumu? 

2. „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Nawrócenie to 
poddawanie własnych ciemności pod panowanie światła Chrystusa. Ile spraw 

we mnie samym wymaga oświecenia prawdą Bożego objawienia? Często próbujemy 
pogodzić w sobie światło z ciemnością. Mówimy, że nauka Jezusa to owszem, piękne 
ideały, ale my przecież jesteśmy słabi, a Bóg jest miłosierny, i w efekcie godzimy się 
na kompromisy. A przecież Ewangelia nie jest zbiorem ideałów możliwych do osią-
gnięcia tylko dla wybranych, ale regułą życia chrześcijanina. „Katolicy podważający 
zaufanie do nauczania Kościoła popełniają poważny grzech przeciwko sakramentowi 
własnego chrztu” – zauważa abp Chaput. Spadkiem po oświeceniu jest między innymi 
wybujały indywidualizm, który w dziedzinie religijnej wyraża się tym, że człowiek sam 
chce „lepić” swoją duchowość na własną miarę. Szuka światła w sobie. Istotą nawró-
cenia jednak nie jest przykrojenie Chrystusa do swojej miary, ale przykrojenie siebie 
do miary Chrystusa. On jest światłem, w Nim królestwo jest blisko. Chrystus idzie dziś 
do nas przez Kościół, przez słowo Boże, sakramenty, doktrynę wiary. 

3. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. W Polsce dramatycznie 
pustoszeją seminaria, coraz większa liczba rybaków ludzi dezerteruje ze służby. 

Co będzie dalej? Trudno nie stawiać tych pytań i powtarzać, że nic takiego się nie dzie-
je, że to tylko skutek demografii. Jezus wciąż idzie ulicami naszych miast i wsi. I wciąż 
zaprasza, by pójść za Nim. Czy znajdzie śmiałków gotowych porzucić sieci? Dziś nie te 
rybackie, ale internetowe, medialne, kulturowe, sieci konsumpcji i wygodnictwa. Czy 
głos Jezusowego wezwania brzmi dziś w Kościele z całą swoją mocą? 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Księ-
że Marku, w naszej parafii jest 
Ksiądz rezydentem już drugi rok, 
ale tak naprawdę w ciągu tygo-
dnia pracuje Ksiądz w Warszawie 
a u nas pomaga w sobotę i nie-
dzielę. Myślę, że byłoby dobrze za-
spokoić ciekawość wielu parafian 
i zapytać: czym się Ksiądz zajmuje 
w Warszawie?

KS. MAREK GANCARCZYK: – Nasz 
proboszcz, a mój przyjaciel Tomek, 
też mnie czasem pyta, a co ty tam 
robisz, w tej Warszawie. Odpowia-
dam, że niewiele, bo Opoka – a to 
w niej pracuję – wystarczy, że trwa. 
Nie musi się jakoś szybko kręcić. 
Do istoty opoki należy przecież 
trwanie. A poważnie, jestem sze-
fem Fundacji Opoka i redaktorem 
naczelnym należącego do Fundacji, 
portalu Opoka.

W jakim celu i kiedy została po-
wołana Fundacja Opoka?

– Właśnie sobie uświadomiłem, że 
w czerwcu tego roku Fundacja Opo-
ka będzie miała już 25 lat. Dobry 
powód, by powspominać i w czerw- 
cu może trochę poświętować.  
W latach dziewięćdziesiątych roz-

poczęła się rewolucja informatycz-
na. Na biurkach zaczęły pojawiać 
się pierwsze komputery i monitory, 
przeważnie wielkie, ciężkie i pęka-
te. O mailach wiedzieli tylko wta-
jemniczeni, a telefony komórkowe 
mieli najbogatsi, bo aparaty były 
drogie, a rozmowy jeszcze droższe. 
Ale informatyczne tsunami rozlewa-
ło się bardzo szybko. 

To właśnie wtedy grupa świec-
kich, głównie z Gliwic i okolic zro-
zumiała, że Kościół musi się tymi 
zmianami zainteresować i wyko-
rzystać dla swojego dobra. Tak 
powstała Fundacja Opoka. Świec-
cy poddali pomysł, a Konferencja 
Episkopatu Polski w czerwcu 1998 
roku powołała do życia instytucję, 
która najogólniej rzecz biorąc miała 
zajmować się koordynacją wszyst-

MOJA OPOKA
Rozmowa z ks. Markiem, naszym rezydentem, 

a jednocześnie szefem Opoki

Ks. Marek Gancarczyk – prezes Zarządu Fundacji OPOKA  
i redaktor naczelny portalu OPOKA 

(fot. ks. Tomasz Jaklewicz)
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kich działań internetowych Kościo-
ła w Polsce. Koniecznie trzeba pod-
kreślić, że grupa inicjatywna miała 
doskonałe zrozumienie zachodzą-
cych zmian i pomogła Kościołowi 
w Polsce już na samym początku 
wskoczyć do tego pędzącego po-
ciągu. 

Aktualnie Fundacja Opoka to 
przede wszystkim portal, który 
oprócz bieżących wiadomości za-
wiera tysiące różnego rodzaju do-
kumentów kościelnych, skrupulat-
nie gromadzonych przez tych pra-
wie dwadzieścia pięć lat. 

Czy wieloletnie doświadczenie 
nabyte w redagowaniu „Gościa 
Niedzielnego” pomaga Księdzu 
w prowadzeniu Opoki?

– Bez doświadczenia „Gościowe-
go” trudno mi sobie wyobrazić pra-
cę w Opoce. Zresztą właśnie dlate-
go znalazłem się w Opoce, że wcze-
śniej byłem w „Gościu”. Pomiędzy 
tymi instytucjami największa różni-
ca tkwi w tym, że Opoka jest zdecy-
dowanie mniejsza od katowickiego 
wydawnictwa. Ale i tu, i tam trzeba 
dbać o sprawy organizacyjno-finan-
sowe z jednej strony, a redakcyjne 
z drugiej. 

Żyjemy w czasach, gdy zło pró-
buje się wdzierać w różne dzie-
dziny naszego życia. Nazwa 
„Opoka” zobowiązuje. Czy może 

być dla nas mocnym i nieza-
chwianym oparciem?

– Bardzo bym chciał, żeby Opo-
ka była mocnym i niezachwianym 
oparciem dla wielu polskich kato-
lików. Nie da się ukryć, że świat,  
w którym żyjemy, że nasza chrześci-
jańska cywilizacja, która stworzyła 
Europę, rozpada się na naszych 
oczach. Dokonuje, rozłożonego na 
lata, spektakularnego samobój-
stwa. Jeden wyrazisty przykład. 

Jeżeli związek dwóch mężczyzn 
lub dwóch kobiet można nazwać 
małżeństwem i nie wywołuje to 
powszechnego sprzeciwu, to być 
może nasza cywilizacja już popełni-
ła samobójstwo, a teraz tylko dogo-
rywa. Ale nie to jest jeszcze najgor-
sze. Wydaje się, że czasem nawet 
Kościół nie daje pewnego oparcia, 
skoro nawet kardynałom zdarza się 
głosić naukę sprzeczną z doktryną 
Kościoła. A człowiek przecież po-
trzebuje pewnego gruntu do życia, 
potrzebuje trwałej opoki. 

Portal, do którego prawie pięć lat 
temu trafiłem, nazywa się właśnie 
„Opoka”. Dlatego tym bardziej od 
początku zależało mi na zbudowaniu 
takiego miejsca w sieci interneto-
wej, które mogłoby być niewzruszo-
ną opoką. Droga to tego jeszcze da-
leka, ale z Bożą łaską i pomocą wie-
lu życzliwych ludzi może uda się na 
tyle wzmocnić Opokę, żeby dobrze 
przysłużyła się Kościołowi w Polsce.
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Mamy dzisiaj Niedzielę Słowa 
Bożego. Czy portal Opoka może 
nam pomóc w zgłębianiu Boże-
go Słowa? Na jakie jeszcze inne 
informacje możemy tam trafić?

– Komentarze do czytań mszal-
nych na każdy dzień tygodnia są 
chyba najsilniejszą stroną Opoki. 
Tak zresztą jest od dawna. Obec-
nie wśród komentujących są m.in. 
dwaj rzymscy księża, ks. prof. Wal-
demar Turek z Sekretariatu Stanu 
oraz ks. Arkadiusz Nocoń z Dyka-
sterii ds. Kultu Bożego. Jest też 
obdarzony poetyckim zacięciem 
ks. Bartłomiej Kuźnik, kapelan 
naszego arcybiskupa seniora Da-
miana, czy piszący na każdą nie-
dzielę małe rozprawki teologiczne 
ks. Antoni Bartoszek, były dziekan 
Wydziału Teologicznego na naszym 
śląskim uniwersytecie a jedno-
cześnie od ponad dwudziestu lat 
kapelan niepełnosprawnych w Ha-
lembie. Sięgamy więc szeroko – od 
Halemby po Rzym.

Przez długi czas z Opoką współ-
pracował też nasz proboszcz, ks. 
Tomek, ale jego nie muszę zachwa-
lać, bo dobrze wiemy, jak potrafi pi-
sać i mówić. Poza tym, nie trzeba 
ani Opoki, ani nawet „Gościa Nie-
dzielnego”, wystarczy nasza gazet-
ka, żeby przeczytać proboszczow-
skie punkty do niedzielnych czytań. 
A poważnie, to ufam, że niedługo 
znowu pojawi się na Opoce. 

W jaki sposób – oprócz modli-
twy – możemy wspierać Opokę 
i jej Zarząd?

– Przede wszystkim zaglądając na 
Opokę i korzystając z jej bogatych 
zasobów. Ale można też przekazać 
darowiznę, jednorazową czy najle-
piej systematyczną. Poniżej znajdu-
je się numer konta Fundacji Opoka, 
na który można dokonać wpłaty. 
Jeżeli wcześniej powiedziałem, że  
nie jestem jeszcze zadowolony  
z obecnego stanu Opoki, to dzieje 
się tak między innymi dlatego, że 
zdecydowanie za dużo czasu trzeba 
poświęcać zdobywaniu pieniędzy 
na rozwój portalu. Poza tym, nor-
malna rzecz, redaktorzy muszą co 
miesiąc otrzymać wypłatę. Tym bar-
dziej więc dziękuję za każdą ofiarę 
przeznaczoną na Fundację Opoka.

Nr konta Fundacji Opoka: 

65 1240 2034 1111 
0000 0306 7501

Księże Marku, bardzo dzięku-
ję za rozmowę i ciekawe infor-
macje o Opoce. Życzę hojnych 
sponsorów i dalszego rozwoju.
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Og³oszenia duszpasterskie
3.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(22 stycznia 2023 r.)

1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan pod hasłem: „Czyńcie 

dobro; szukajcie sprawiedliwości”. 

Zachęcamy do modlitwy o jedność 

Kościoła. Centralne nabożeństwo 

ekumeniczne odbędzie się w ko-

ściele ewangelicko-augsburskim 

przy ul. Warszawskiej dzisiaj, tj. 

22 stycznia, o godz. 17:00. Na-

bożeństwu przewodniczył będzie  

ks. abp Wiktor Skworc.

Z inicjatywy papieża Francisz-

ka dzisiejsza niedziela jest 

obchodzona w całym Kościele 

jako Niedziela Słowa Bożego. 

Bądźmy wdzięczni Bogu za Jego 

słowo, które przychodzi do nas 

jako dar odwiecznej prawdy. 

Niech to słowo oświeca nasze 

umysły, oczyszcza sumienia  

i ukazuje drogę życia prowadzą-

cą do celu.

Kolekta dzisiejsza przezna-

czona jest na potrzeby naszej 

parafii. 

Dziękujemy za każdą ofiarę. 

2. Po kolędowej przerwie wznawiamy 

katechezę dorosłych, która odbywa 

się w drugi i czwarty wtorek miesią-

ca. W najbliższy wtorek tematem 

będzie piąte przykazanie: „Nie zabi-

jaj”. Początek o 18.30 w kościele. 

Będzie też transmisja w internecie.

3. W środę Święto Nawrócenia św. 

Pawła Apostoła, w czwartek wspo-

mnienie świętych biskupów Tymo-

teusza i Tytusa. W sobotę wspo-

mnienie św. Tomasza z Akwinu, 

największego z teologów Kościoła. 

4. W sobotę od 17.00 do 18.00 ad-

oracja Najświętszego Sakramentu  

i okazja do spowiedzi. 

5. W zakrystii są do nabycia gromnice. 

6. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ulicy Kanarków.

7. Trwają ferie zimowe. Życzymy dzie-

ciom, młodzieży i wszystkim – ma-

jącym okazję do zimowego wyjazdu 

– dobrego odpoczynku. A wszystkim 

nam niech Bóg pobłogosławi.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
22 do 29 stycznia 2023 r.

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  1 int. Za ++ rodziców Francisz-
kę i Pawła Mikielewicz oraz za  
+ męża Zdzisława Banasia –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za ++ rodziców Henryka 
i Janinę oraz za + siostrę Hanię 
– o dar życia wiecznego

12.00 Za + Franciszka Nowaka (20. 
rocznica śmierci), za jego żo- 
nę Łucję oraz za ++ z rodziny  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

18.00 Dziękczynna w intencji Natalii 
Miozgi z okazji rocznicy urodzin 

– z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

PONIEDZIAŁEK  23.01
8.00 W intencji Tomasza Wróbla  

z okazji 40. rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie

18.00 Za + Zofię Walasek (1. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

WTOREK  24.01 
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA 
SALEZEGO, biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za ++ Dominika, Franciszka, 

Jana i Różę Wolf, za + Henryka 
Główkę oraz ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za + Tomasza Kwintę (1. rocznica 
śmierci) – o dar życia wiecznego

W tygodniu od 22 do 28 stycznia 2023 roku 

modlimy się za mieszkańców ulicy KANARKÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, 

wiekiem osłabionych, samotnych i tych, którzy się 

źle mają oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali 

przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 

nadziei oraz obfitych darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  25.01 
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA
8.00 Za + Alojzego Moćko (w dniu 

rocznicy urodzin) – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Leszka Wawrzyniaka –  
o dar życia wiecznego (od pra-
cowników i lekarzy przychodni 
Elvita) 

CZWARTEK  26.01 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BISKUPÓW 
TYMOTEUSZA I TYTUSA
8.00 W intencji Magdaleny i jej rodzi-

ny – z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i zdrowie

18.00 Za + Jana Malgraba (1. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

PIĄTEK  27.01 
8.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Jana 

Wiercińskich oraz za ++ Jadwi-
gę i Marię – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Za + Zbigniewa Łabuś (20. 
rocznica śmierci), za jego ++ 
rodziców oraz za ++ z rodziny 
Korasiak – o radość życia 
wiecznego

SOBOTA 28.01
WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, 
prezbitera i doktora Kościoła
8.00 Za ++ Krystynę Slawik, za męża 

Alfreda oraz za ++ rodziców  
z obu stron – o dar życia wiecz-
nego

18.00  Za ++ Ernesta Palkę i Wandę 
Gaweł – o radość życia wiecz-
nego

4. NIEDZIELA ZWYKŁA  29.01 
7.30 W intencji Anny z okazji rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej

9.00 Za ++ Tadeusza Kowala oraz 
Annę Natkańczyk – o radość 
życia wiecznego

10.30  Za ++ Martę i Walentego Ro-
mańczyków oraz za ich ++ dzie-
ci i ++ z rodziny – o radość życia 
wiecznego

12.00 W intencji Bartosza z okazji 40. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalszą opiekę Bożą

18.00 Za + Fabiana Delić (rocznica 
śmierci) oraz za ++ rodziców  
i rodzeństwo – o dar życia 
wiecznego w niebie

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.


