
5 LUTEGO 2023   CENA – ofiara (co łaska)

Nr 05 (1312) 
rok XXIX

 

I czyt.: Iz 58, 7-10 Psalm: 112, 4-8a.9

II czyt.: 1 Kor 2, 1-5 Ewangelia: Mt 5, 13-16

5 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

C h a t a  i  B r e n n a
Kochani Parafianie!

Choinki posprzątane. Zniknęła szopka. Pusto jakoś się zrobiło w kościele. Pora 
już myśleć o Wielkim Poście. Ale póki co zapraszam do naszego parafialnego kina 
na „Chatę”. Ostrzegam, że jest to film, który nie wszystkim może się spodobać. 
Próbuje on dać jakieś wyobrażenie Trójcy Świętej i oczywiście taki temat jest 
niebezpieczny. Jak pokazać Ojca, Syna i Ducha Świętego na filmie, aby nie stało 
się to banałem lub nawet obrazą Boga? Autorzy książki i filmu na jej podstawie 
balansują na krawędzi. Moim zdaniem, jej nie przekraczają. Polecam ten film, 
choć pamiętam, że kiedy ukazała się książka podzieliła ona osoby wierzące. 
Jedni byli zachwyceni, inni wręcz oburzeni. Ja należę do zwolenników. Bóg jest 
tajemnicą, ale my chcemy jakiegoś konkretu. To normalne, że pytamy jak TAM 
będzie. Więc wolno podjąć próbę obrazowania. Wizja „Chaty” na pewno inspiruje. 
Seans: czwartek 9 lutego 18.45 w salce parafialnej.

Już drugi raz zapraszamy seniorów na rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym  
w Brennej. Ostatnim razem wyjazd był bardzo udany. Więc może uda się rzecz 
powtórzyć. Może pojadą nowe osoby. Hasło: „starość – radość”. Jeśli zbierzemy 

31 osób pojedziemy autobusem. 
Termin: od 12 do 15 czerwca 
tego roku. Zapisy w kancelarii  
lub zakrystii. Koszt z przewozem 
wynosi 440 zł. Przy zapisie zalicz-
ka 50 zł. Obie inicjatywy wyszły 
od Legionu Maryi. Dzięki! 

ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz 
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Sól bez Soli

1.„Wy jesteście solą ziemi”. To jedno zdanie genialnie określa misję chrześci-
jan w świecie. Mamy być solą, czyli ludźmi o określonej tożsamości. Sól ma 

charakterystyczny smak i właściwości. Jest zaprzeczeniem tego, co mdłe, nijakie, 
miałkie, bez smaku. Sól nadaje smak i konserwuje, czyli chroni przed zepsuciem. 
W starożytności sól była traktowana jak środek leczniczy. Była też symbolem przymie-
rza i wierności, dlatego np. dawano ją do spróbowania młodej parze, a wspólnym spo-
żywaniem chleba i soli potwierdzano sojusze. Sól nazywano białym złotem, ponieważ 
była tak cenna, że traktowano ją jako środek płatniczy. Stąd wzięły się powiedzenia: 
„słony rachunek” lub „coś słono kosztuje”. Jako chrześcijanie mamy konserwować, 
czyli nie gonić za postępem, ale strzec wiernie niezmiennych prawd i zasad przekaza-
nych przez Boga. Chronić świat przed zepsuciem. Mamy nadawać Chrystusowy smak 
ziemi, na której żyjemy. Jezus jest skałą, która została „zmielona” na krzyżu. Na tej 
skale zbudowany jest Kościół. Z tej skały powstaje sól, którą chrześcijanie mają solić 
świat. 

2.  „Wy jesteście światłem świata”. To jeszcze jeden obraz, który mówi o misji 
Kościoła wobec świata. „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby wi-

dzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Naszym celem 
nie jest to, aby ludzie nas chwalili, lecz by chwalili Boga. To ważne, aby widzieć jasno 
cel bycia Kościołem. Nasze dobre uczynki, czyli miłość bliźniego, mają być znakiem 
miłości Boga. Kościół nie może zatrzymać się na dobroczynności, ale ma prowadzić 
ludzi do Najwyższej Miłości, czyli do Boga, którego oblicze ukazał Jezus. 

3. Zastanawiające jest to, że tuż po słowach o soli ziemi Pan daje ostrzeżenie: 
„Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?”. Jezus zapewne wiedział, 

że będziemy mieli problem z zachowaniem smaku soli. Po co komu sól, która nie 
jest słona? Po co komu chrześcijanie, którzy nie niosą w sobie smaku Chrystusa? Po 
co komu Kościół, który rozpływa się w świecie i zamiast zmieniać świat wedle miary 
i pełni Chrystusa, zmienia siebie według kryteriów nowoczesności czy postępu? „Na 
nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”. Czyż prawdy tych 
słów nie potwierdza upadek tych wspólnot chrześcijańskich, które „pobłogosławiły” 
rozwody, aborcję, homoseksualizm? 

4. Dlaczego ewangeliczna sól traci czasem smak w Kościele? Może dlatego, że 
Kościół musi być także solą w oku. A to nie jest sytuacja komfortowa. Bycie 

solą oznacza często sprzeciw wobec światowych mód. Oznacza nazywanie po imieniu 
grzechu, stawianie wymagań, przypominanie o nadchodzącym sądzie Bożym, wzywa-
nie do nawrócenia. Silną pokusą dla współczesnych chrześcijan jest chrześcijaństwo 
w wersji soft, czyli takie, które nie rozróżnia jasno dobra i zła w imię „tolerancyjnej” 
moralności, które nie tworzy podziałów i koncentruje się na praktycznej, dobroczynnej 
działalności, żeby wykazać, że Kościół może się na coś jeszcze przydać. Zostaje ety-
kietka z napisem „sól”. A w środku zamiast soli – słodzik niskokaloryczny. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Księże Łuka-
szu, 31 stycznia minął miesiąc od 
śmierci papieża seniora Benedykta 
XVI. Właśnie dowiedziałam się, że 
miał Ksiądz możliwość poznać go 
osobiście. W jakich to było okolicz-
nościach i kiedy?

KS. ŁUKASZ WALASZEK: – Chętnie 
opowiem, bo to spotkanie było dla 
mnie wielkim przeżyciem i wciąż je 
mam w pamięci, choć w tym roku mi-
nie już 20 lat od tego wydarzenia.  Za-
cznę od tego, że brat mojej babci ks. 
Józef Jaksik był kapłanem naszego 
śląskiego Kościoła. Pełnił między inny-
mi posługę proboszcza w Łące i Sta-
rych Tarnowicach. Gdy przeszedł na 
emeryturę, jeździł co roku do Niemiec 
na zastępstwa wakacyjne w parafii  
św. Józefa w miejscowości Ziegest-
dorf. W wakacje 2003 roku zapropo-
nował mi, abym tam z nim pojechał. 
Chętnie skorzystałem z tego zaprosze-
nia, gdyż wujek miał za sobą leczenie 
onkologiczne i nie byłoby dobrze, aby 
był tam sam. Okazało się, że w pobli-
żu w miejscowości Pentling odpoczywa 
na wakacjach kardynał Józef Ratzinger 
– ówczesny prefekt Kongregacji Na-
uki Wiary w Watykanie. Miał bowiem 
taki zwyczaj, że połowę swego urlopu 
spędzał w Niemczech wraz ze swoim 
bratem ks. Georgiem Ratzingerem. Na 
terenie parafii, gdzie posługiwał w cza-
sie wakacji mój wujek ks. Jaksik znaj-
duje się rodzinny grób Ratzingerów – 
rodziców Josepha i Marii Ratzingerów 
oraz siostry Marii Ratzinger. W czasie 
swego urlopu kard. Ratzinger codzien-
nie przychodził do naszego kościoła 

pomodlić się, a potem szedł na pobli-
ski cmentarz odwiedzić grób swoich 
bliskich. Pewnego dnia zapowiedział, 
że rano odprawi u nas Mszę świętą, 
ale prosił, aby tego nie ogłaszać, nie 
chciał żadnego rozgłosu. Była to więc 
niespodzianka dla miejscowych wier-
nych, którzy przyszli na tę ranną Mszę 
świętą. Kard. Ratzinger był przecież 
wysokiej rangi dostojnikiem watykań-
skim i prawą ręką papieża Jana Pawła 
II. Ja oczywiście również uczestniczy-
łem w tej Mszy świętej – była to wielka 
łaska. Po Mszy świętej zaprosiliśmy 
Kardynała na śniadanie na naszym 
probostwie. Mój wujek znał go już 
wcześniej, byli zaprzyjaźnieni. Miałem 

Śniadanie z kard. Ratzingerem
(Z ks. Łukaszem Walaszkiem – naszym byłym rezydentem, a obecnie 

wikariuszem parafii św. Józefa w Chorzowie – rozmawia Krystyna Kajdan)

Pamiątkowe zdjęcie z kard. Józefem Ratzingerem. Od lewej 
stoją – ks. Józef Jaksik, kard. Józef Ratzinger i Łukasz 

Walaszek (fot. arch. rodzinne x. ŁW)
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okazję osobiście przygotować to śnia-
danie, byłem bardzo przejęty tym mi-
łym wydarzeniem. 

Na jakim etapie życia był wówczas 
Ksiądz?

Byłem wówczas po czwartej klasie 
Technikum, czyli w klasie przedmatu-
ralnej, miałem 19 lat. Nie myślałem 
wtedy jeszcze o kapłańskiej drodze 
życia, planowałem po maturze studio-
wać historię zgodnie z moimi wówczas 
zainteresowaniami. 

Jakie wrażenie zrobił na Księdzu kar-
dynał Ratzinger?

Pamiętam, że w ogóle nie dawał nam 
odczuć, że pełni tak wysoką funkcję  
w Kościele. Wprost przeciwnie: stwarzał  
wrażenie człowieka niezwykle pokorne-
go i ogromnie ciepłego, na pewno nie 
wyniosłego. Cechowała go prostota  
i naturalność. Zainteresował się bardzo 

moją osobą. Pytał co robię, jakie mam 
plany na dalsze życie. Wspomniałem 
więc o historii. Rozmawialiśmy też 
o Polsce i o Maryi. Zrobiliśmy sobie 
wspólne zdjęcie. Po śniadaniu kard. 
Ratzinger udzielił nam swego błogo-
sławieństwa i pożegnał się. Później 
jeszcze wielokrotnie widywałem go, 
jak spacerował w pobliżu. Ile razy spo-
tkał mojego wujka, to podobno pytał  
o mnie i przesyłał pozdrowienia. 

Jak to niecodzienne spotkanie z kar-
dynałem Ratzingerem wpłynęło na 
dalsze losy Księdza?

Nie ukrywam, że Kardynał bardzo za-
imponował mi swoją postawą pokor-
nej służby. Zacząłem się interesować 
i zachwycać jego twórczością; przeło-
mowym dla mnie tekstem było „Wpro-
wadzenie do chrześcijaństwa” jego au-
torstwa. Po maturze zmieniłem życiowe 
plany i zamiast studiów historycznych 
wybrałem teologię pastoralną, czyli 
kapłańską drogę życia. Mogę więc po-
wiedzieć, że kardynałowi Ratzingerowi 
zawdzięczam swoje powołanie, a może 
raczej Panu Bogu, że postawił go na 
mojej drodze życia. Kto by wtedy po-
myślał, że jemy śniadanie z przyszłym 
papieżem Benedyktem XVI? Muszę też 
dodać, że dużo zawdzięczam także ks. 
prof. Jerzemu Szymikowi, który mnie 
pozytywnie „zaraził” Ratzingerem… 
Wiadomo, że ks. profesor Szymik jest 
najlepszym znawcą dorobku papieża 
Ratzingera w Polsce. Brynowscy para-
fianie na pewno zauważyli, że często 
w swoich kazaniach cytowałem słowa 
tego wielkiego teologa – przez wiele 
osób nazywanego „Mozartem teologii”.

A jak Ksiądz przyjął fakt, że kard. 
Józef Ratzinger w 2005 roku został 
papieżem?

Dedykacja kard. Józefa Ratzingera z wyrazami życzliwości  
i błogosławieństwem dla ks. Józefa Jaksika 

(fot. archiwum rodzinne x. ŁW)
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Z ogromną radością! Niestety nie do-
czekał tego mój wujek ks. Józef Jak-
sik. Zmarł 18 sierpnia 2004 roku, na 
szczęście zdążył się dowiedzieć, że zo-
stałem przyjęty do Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego, z czego na 
pewno się ucieszył. Naukę rozpoczą-
łem miesiąc później. Gdy Benedykt XVI 
rozpoczął swój pontyfikat, napisałem 
do niego list z gratulacjami i informa-
cją o śmierci wujka. Po pewnym cza-
sie otrzymałem odpowiedź podpisaną 
przez jego sekretarza, że papież mi 
dziękuje i błogosławi. 

Jak Ksiądz przyjął wiadomość o odej-
ściu papieża seniora do Wieczności?

Miałem mieszane uczucia… Z jednej 
strony ogarnął mnie ogromny smutek, 
że ten wielki papież zmarł, a z drugiej  

strony miałem pokój w sercu i pew-
ność, że został przyjęty do chwały  
nieba. Jestem bowiem przekonany, 
że w przyszłości zostanie zaliczony do 
grona świętych, że zostanie nawet 
doktorem Kościoła.

Księże Łukaszu, w imieniu naszej 
wspólnoty parafialnej bardzo dzięku-
ję za podzielenie się z nami tą cie-
kawą historią ze swego życia. Śp. 
Benedykta XVI ogarniamy modlitwą,  
a Księdzu życzymy dużo sił i wytrwa-
łości w realizacji swego powołania 
na rzecz służby Bogu i ludziom. 
Szczęść Boże!

Bóg zapłać! Pozdrawiam serdecznie 
Waszych duszpasterzy i wszystkich 
parafian. Bardzo mile wspominam Bry-
nów na mojej kapłańskiej drodze życia.

JAK BYŚMY NIE BYLI
Wykradamy Panu Bogu w strachu za plecami
nie dowierzając, że wszystko ma dla nas 
i dałby nam jeszcze o wiele obficiej
jak byśmy nie byli Jego dziećmi
które On kocha nieskończenie
jak byśmy byli niewolnikami
którzy nie mogą liczyć na łaskę  
i nigdy bramy im nikt nie otworzy
więc tylko czekamy na dogodną chwilę 
aby się schować i żyć po kryjomu
i tak nam schodzi w nędzy całe życie  
w zwątpieniu, że Pan Bóg mógłby nas pokochać  
i dać nam siebie w słońcu swej miłości

24.01.2023 KOKOTEK  
o. Andrzej Madej OMI

(O. Andrzej Madej przysłał ten wiersz tuż po spotkaniu z nami  
w niedzielę 22 stycznia br. dziękując za możliwość głoszenia 
słowa Bożego w naszym kościele).
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Og³oszenia duszpasterskie
5.  NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(5 lutego 2023 r.)

1. Rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych zapraszamy na kolejne spotkanie 
formacyjne w środę o godz. 18.30  
w kościele. 

2. Kolejny Wieczór Filmowy odbędzie się 
w czwartek 9 lutego po Mszy świętej 
wieczornej czyli ok. 18. 45 w salce para-
fialnej. Pokazany zostanie film „Chata” 
nakręcony na podstawie powieści pod 
tym samym tytułem. Jest to odważna 
próba ukazania tajemnicy Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Film trwa 125 
minut. Szczegóły na afiszach. W trak-
cie filmu poczęstunek: kawa, herbata, 
ciastka. Wstęp wolny!

„Wy jesteście solą ziemi” – mówi 
nam dzisiaj Pan. Jako chrze-

ścijanie mamy nadawać smak, chronić 
przed zepsuciem, a czasem być solą  
w oku. Tak jak soli grozi zwietrze-
nie, tak nam, wierzącym, grozi utra-
ta tożsamości, rozmycie, bylejakość. 
Prośmy dziś Jezusa, aby umocnił nas 
w wierności i odnowił poczucie misji 
wobec świata. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest 
na potrzeby archidiecezji, a konkretnie 
na działalność domów rekolekcyjnych.

3. W sobotę we Wspomnienie NMP  
z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Pamiętajmy o chorych w na-
szej modlitwie. 

 Spotkanie z chorymi odbędzie się  
w ramach naszych rekolekcji wielko-
postnych, które odprawimy tradycyj-
nie w pierwszym tygodniu Wielkiego 
Postu. 

4. W sobotę adoracja od 17.00 do 18.00 
i okazja do spowiedzi świętej.

5. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie 
się w środę 15 marca o 19.00 na pro-
bostwie. 

6. Zapraszamy na rekolekcje dla seniorów 
w Domu Rekolekcyjnym w Brennej. 
Zorganizujemy autobus, jeśli nazbie-
ramy chętnych. Termin: od 12 do 15 
czerwca tego roku. 

 Zapisy w kancelarii lub zakrystii. Koszt  
z przewozem wynosi 440 zł. Przy zapi-
sie zaliczka 50 zł. 

7. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Kiepury.

8. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym 
znajdziemy m.in. omówienie książki  
z niepublikowanymi tekstami Bene-
dykta XVI. 

9. Wszystkim uczestnikom liturgii życzy-
my Bożego błogosławieństwa.

Zaproszen ie  na wieczór  f i lmowy
Kolejny wieczór filmowy w salce parafialnej naszego Domu Katechetycznego odbędzie się w czwartek 
9 lutego br. po mszy świętej wieczornej, czyli około godziny 18.45. Zaprezentowany zostanie film 
pt. „CHATA” (125 minut). Rodzinny dramat ukaże Boga, który z każdego zła wyprowadza dobro 
pod warunkiem, że na to pozwolimy! Przyjdź i zaproś sąsiada, przekaż tę informację znajomym, 

podziel się nadzieją! 
WSTĘP WOLNY! W trakcie poczęstunek. Szczegóły na afiszach. ZAPRASZAMY!
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Porz¹dek nabo¿eñstw
5 do 12 lutego 2023 r.

5. NIEDZIELA ZWYKŁA  05.02
7.30 Za + Edwarda Zaleskiego (rocz-

nica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

9.00 Za + Józefa Orczyk (rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

10.30  Za + Stanisławę Kostian (rocz-
nica urodzin), za męża Kazi- 
mierza oraz za ++ rodziców  
i rodzeństwo z obu stron –  
o radość życia wiecznego

12.00 W intencji rocznego dziecka - 
Wojciecha Hermana, z prośbą 
o błogosławieństwo i zdrowie, 
także dla rodziców i chrzest-
nych

18.00 Za ++ Marię i Józefa Mizia oraz 
za + Agnieszkę Mizia – o radość 
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  06.02
8.00 Za + Elżbietę Bienek – o radość 

życia wiecznego (od przyjaciół 
z parafii)

18.00 Za + męża Karola Goryczkę (40. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

WTOREK  07.02
8.00 Za + Zdzisława Kałamuckiego 

– o radość życia wiecznego (od 
Dariusza Rybczaka z rodziną)

18.00 W intencji Pawła z okazji 13. 
rocznicy urodzin, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

ŚRODA  08.02 
8.00 Za ++ Martę, Henryka i Tade-

usza oraz za ++ rodziców i ro-
dzeństwo – o spokój duszy

18.00 Rezerwacja: p. Gierek

W tygodniu od 5 do 11 lutego 2023 roku modlimy 

się za mieszkańców ulicy KIEPURY. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wie-

kiem osłabionych, o samotnych i tych, którzy się źle 

mają oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy 

tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa – za wstawiennictwem Matki 

Bożej z Lourdes – będzie dla nich źródłem nadziei 

oraz obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  09.02
8.00 W intencji Marka i Aleksandry 

z prośbą o łaskę zdrowia i po-
wrót do sił oraz w intencji Anny 
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

18.00 W intencji kapłanów i szafarzy 
posługujących w naszej parafii, 
z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i dary Ducha Świętego

PIĄTEK  10.02 
8.00 Za + Zdzisława Kałamuckiego 

– o dar życia wiecznego (od 
Ireny i Zbigniewa Szymańskich)

18.00 W intencji Jolanty Węgrzyn  
z okazji 49. rocznicy urodzin 
oraz Edyty Węgrzyn z okazji 18. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski oraz 
prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego na dalsze lata życia

SOBOTA  11.02
8.00 Za + Elżbietę Bienek – o radość 

życia wiecznego (od przyjaciół 
z parafii)

18.00  Za + Bronisławę Sikocińską 
(44. rocznica śmierci), za męża 
Franciszka, syna Adama oraz 
za ++ z rodziny Demskich  
i Miszczyszynów – o radość 
życia wiecznego

6. NIEDZIELA ZWYKŁA  12.02
7.30 Za + Ewę Perek – o radość życia 

wiecznego
9.00 Za ++ dziadków Marię i Fran-

ciszka Tomeckich oraz za ++ 
dzieci i ++ z rodziny – o dar 
nieba

10.30  Za + męża Adolfa Sowińskiego 
(1. rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców, rodzeństwo i teściów  
– o radość życia wiecznego

12.00 W intencji Lecha z okazji 70. 
rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

18.00 Za + Ryszarda Tkacz (11. rocz-
nica śmierci), za ++ rodziców  
z obu stron, za  ++ rodzeństwo 
oraz za + szwagra Romana –  
o radość życia wiecznego

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.


