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2 3 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A
I czyt.: Mdr 9, 13-18 Psalm: 90, 3-6.12-14.17

II czyt.: Flm 9-10.12-17 Ewangelia: Łk 14, 25-33

Kochani Parafianie!

Podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego uderzyło mnie zdanie, które 
pojawiło się w tym dniu w pierwszym czytaniu. Św. Paweł powiada tak: „Jeśli 

ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
by posiadł mądrość”. Pomyślałem sobie, co za piękne przesłanie dla uczniów na 
początek szkoły: „stań się głupi!”. Tłumaczyłem to na ambonie mniej więcej tak: 
chodzi o to, aby nie myśleć, że sam z siebie jestem mądry. Aby się czegoś nauczyć, 
muszę uznać, że sam nie wiem zbyt wiele, właściwie nic. Aby nalać do naczynia 
wodę, ono musi być puste. Aby napełnić głowę mądrością i wiedzą, muszę uznać, 
że moja głowa jest pusta. Dziś niestety ludzie myślą, że jak mają komórkę, to tam 
jest źródło wszelkiej mądrości. Ale co wtedy, gdy komórka straci zasięg albo się 
rozładuje, albo strzaska? Aby czegoś się nauczyć, musimy uznać, że nie wiemy, 

że ktoś musi nas nauczyć. Mądrość przychodzi od innych, 
jest przekazywana od mądrzejszych od nas samych. Dlatego 
idąc do szkoły muszę zaufać nauczycielom jako mądrzej-
szym od siebie. Będąc dzieckiem zawierzam drogę mojego 
rozwoju mądrości rodziców. Tylko ten, kto w ten sposób 
„jest głupi”, może stać się mądry. Ważna to lekcja nie tylko 
dla uczniów. Mądrość największa przychodzi ostatecznie 
od Boga. Przychodzi jako dar, jako oświecenie rozumu  
i przemiana serca. Przychodzi przez posługę Kościoła, na-
zywanego Matką i Nauczycielką („Mater et Magistra”). Aby 
się napełnić mądrością trzeba być człowiekiem pokornym. 
A z tym mamy problem. Więc warto posłuchać rady starego 
Pawła. Stań się głupi, aby nabyć mądrości nie z tego świata. 
Daj się poprowadzić Mater et Magistra!

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz

Stań s ię  głupi !

Rzeźba św. Pawła dłuta Adama 
Todoliniego przed Bazyliką  

św. Piotra na Watykanie
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Buduj i walcz 

1.     „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i mat-
ki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 

uczniem”. To zdanie brzmi szokująco. Wzięte dosłownie brzmi jak słowa szaleńca. 
Czy mamy odrzucić miłość do ludzi najbardziej godnych miłości? Bp Robert Barron 
komentując ten fragment proponuje zrobić taki myślowy eksperyment. Spróbujcie, 
powiada, wyobrazić sobie to samo żądanie w ustach innego religijnego lidera? Czy 
coś takiego mógłby wypowiedzieć Mahomet albo Budda czy Konfucjusz? Nie, nikt  
z nich nie stawiał siebie samego w takiej pozycji. Nikt nie wysuwał tak stanowczego 
żądania, by kochać go więcej niż kogokolwiek czy cokolwiek innego. Tu leży sedno. 
Jezus nie jest jednym z wielu założycieli religii ani jednym z wielu proroków. On jest 
Tym, którego po omacku szukają wszystkie religie. On jest prawdą, która weryfikuje 
autentyczność innych proroków. Jezus zmusza do wyboru. Albo jest naprawdę tym, 
za kogo się podaje, czyli wcielonym Bogiem. Albo jest niebezpiecznym megaloma-
nem, którego należy zamknąć w psychiatryku. Nie ma innej opcji. Nie da się wo-
bec Jezusa zajmować postawy pośredniej (choć wielu próbuje to robić), że coś tam  
z Ewangelii zaakceptujemy, a resztę dostosujemy do możliwości. Jezus zmusza do 
jednoznacznego wyboru. Kto jest letni, ten jest zimny. 

2. Jakie są konsekwencje takiego wyboru? W naszym życiu jest wiele ważnych 
wartości. Pieniądze, kariera, polityka, miłość do ojczyzny, rodzice, rodzi-

na, przyjaciele. To są wszystko dobre rzeczy. Ale nic nie jest godne tego, aby być  
w centrum życia. Jezus mówi o nienawiści do ojca czy matki. To oczywiście nie jest 
wezwanie do odrzucenia wszystkich tych wartości ani do nienawidzenia kogokolwiek. 
Chodzi o zachowanie wewnętrznej wolności, o przestrogę przed tym, by nic z tych 
dóbr nie stało się bożkiem. Chodzi o uznanie, że jest tylko jeden Bóg, przed którym 
klękam. Jedno Najwyższe Dobro, którego pragnę najbardziej. 

3. To radykalne roszczenie Jezusa można zrozumieć jeszcze w innym biblijnym 
kluczu. Jezus jest Oblubieńcem, który chce poślubić Oblubienicę. Stary Te-

stament mówił o zazdrosnej miłości Boga. Kiedy mężczyzna się oświadcza liczy na 
wyłączną miłość. Wszelkie inne miłości muszą zejść na drugi plan. 

4. Wszystko to ma znaczenie praktyczne. Mamy jakąś misję do wykonania, ina-
czej mówiąc powołanie. Dwie przypowieści mówią właśnie o tym. Jest obraz 

wojny i obraz budowania. I jedno, i drugie w życiu jest ważne. Czasem jest więcej 
walki, czyli jakiegoś zmagania (walka z pokusami, cierpienie, trudności życiowe itd.), 
czasem jest czas spokojnego budowania. W obu przypadkach o własnych siłach nie 
damy rady, konieczna jest Boża łaska. Dlatego właśnie „nikt z was, jeśli nie wyrzeka 
się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Tu nie chodzi, powtórz-
my, o odrzucenie lub zanegowanie jakiejś wartości. Chodzi o wolność od przywiązań, 
które pozbawiają mnie podłączenia do źródła mocy, którym jest Bóg. Bez związania  
z Bogiem człowiek jest skazany na klęskę, zarówno walcząc, jak i budując.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Dr hab. Tomasz Huk – dy-
rektor Szkoły Podstawowej 

Nr 11 z Oddziałami Intergra-
cyjnymi w Katowicach-Bry-

nowie (fot. arch. szkoły)
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KRYSTYNA KAJDAN: - Panie Dy-
rektorze, mamy jeszcze świeżo 
w pamięci radosne świętowanie 
jubileuszu 100. rocznicy funk-
cjonowania w Brynowie Szko-
ły Podstawowej nr 11. Można 
powiedzieć, że było to święto 
także lokalnej społeczności. Widać 
było Pana osobiste zaangażowanie, 
także grona nauczycielskiego, ka-
techetek, uczniów i ich rodziców 
oraz wszystkich pracowników szko-
ły. Czy mógłby Pan w skrócie jakoś 
podsumować te obchody?

DR HAB. TOMASZ HUK – DYREKTOR 
SP NR 11: - Oczywiście, mogę z mo-
jej perspektywy dokonać takiego pod-
sumowania. Do Jubileuszu 100-lecia 
Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddzia- 
łami Integracyjnymi im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Katowicach przygotowywa-
liśmy się już od 23 września 2021 
roku, a 3 czerwca br. zorganizowa- 
liśmy Święto Szkoły kończące cało-

roczne przygoto-
wania. Świętowa-
nie rozpoczęliśmy 
wówczas od Mszy 
świętej, której prze- 
wodniczył ksiądz 
biskup Adam Wo-
darczyk. Było nam 
bardzo miło. Nie-
spodzianką był 
fakt, że uczestni-
czyła w tej mszy 
świętej osobiście 
p. Klara Płonka 
– stuletnia absol-

wentka naszej szkoły, a więc jej rówie-
śniczka!

Następnie uczniowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście zgromadzili się 
na boisku szkolnym, między innymi ab-
solwent SP 11, radny miasta Katowice 
Borys Pronobis i wiceprezydent mia-
sta Waldemar Bojarun. Dopisała nam 
pogoda. Po części oficjalnej, w czasie 
której odśpiewano hymn państwowy 
i hymn szkoły, wmurowano kapsułę 
czasu i wręczono odznaczenia oraz wy-
różnienia. Następnie nastąpiła część 
artystyczna i piękna inscenizacja zwią-
zana z patronem szkoły Tadeuszem 
Kościuszką. Na fasadzie budynku od 
strony boiska rozwinięto plansze ze 
słowami „tolerancja”, „przyjaźń”, „pa-
sja”, „zabawa”, „mądrość” oraz „ma-
rzenia” odwołujące się do panującej 
w szkole atmosfery i możliwości, jakie 
daje ona uczniom. Na jubileuszowym 
festynie wszyscy dobrze się bawili,  
a uczniowie mogli także uczestniczyć 
w różnych konkurencjach. Wokół jubi-
leuszu szkoły udało nam się skupić 
okoliczną społeczność brynowską,  
a jego realizacja była możliwa między 
innymi dzięki Budżetowi Obywatel-
skiemu Miasta Katowice. Wdzięczny 
jestem wszystkim, którzy zagłosowa-
li na zgłoszone projekty dotyczące 
naszej Szkoły. W związku z setnym 

Nasza „Jedenastka” 
rozpoczyna 101. 

rok szkolny!
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Jubileuszem udało nam się wprowa-
dzić kilka nowych elementów, między 
innymi: Honorową Odznakę Szkoły, 
którą mogą zdobywać uczniowie po wy-
konaniu jedenastu zadań oraz Medal 
„Niezawodny Przyjaciel Szkoły Nr 11” 
dla naszych zasłużonych przyjaciół.  
W tym roku otrzymał go Wiceprezydent 
Miasta Katowice Waldemar Bojarun, 
Uniwersytet Śląski i Chorągiew Śląska 
ZHP. Było przy tym jubileuszu dużo 
pracy i wysiłku, ale otrzymaliśmy też 
sporo dowodów życzliwości i wsparcia, 
głównie od Pana Prezydenta dr. Marci-
na Krupy.

Podsumowując ten jubileusz muszę 
powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny 
wszystkim wspaniałym nauczycielom, 
uczniom, pracownikom administracji  
i obsługi za ogromny wkład pracy w przy- 
gotowania i rodzinny klimat, jaki panuje 
w naszej szkole. Zawsze mogę na nich 
liczyć. Wszystkim nam zależy, aby tu  
w Brynowie dobrze nas kojarzono.

Ostatnie lata przed jubileuszem były 
niełatwe i naznaczone trudnościami 
ze względu na pandemię. Jakie to  
– Pana zdaniem – wywołało skutki?
Tak, to był trudny czas. Coś się na 

pewno zmieniło, świat już nie jest taki 
sam… Widać to po sposobie życia, 
szczególnie w relacjach międzyludzkich. 

W pewnym sensie odeszliśmy od hu-
manizmu, od człowieczeństwa…

Szkoła także w czasie wakacji za-
pewniała uczniom opiekę i zdrową 
rozrywkę. Czy akcja „Lato w mie-
ście” cieszyła się powodzeniem?
Można powiedzieć, że nasza „Jede-

nastka” żyje cały czas, nawet w czasie 
wakacji. Były u nas jakby dwie formy 
„Lata w mieście”. My – jako szkoła 
- zorganizowaliśmy dla dzieci wypo-
czywających w mieście dwa turnusy, 
natomiast przez cały okres wakacji 
udostępnialiśmy teren szkoły Uniwer-
sytetowi Rozwoju, który zapewniał cie-
kawe wakacyjne zajęcia zgłoszonym 
dzieciom. Był to duży wysiłek szczegól-
nie dla personelu odpowiadającego za 
sprzątanie budynku, jestem im bardzo 
wdzięczny.

Przed naszą szkołą 101. rok działal-
ności dydaktyczno-wychowawczej. 
Jakie nowe wyzwania czekają „Jede-
nastkę” w najbliższych miesiącach?
Przede wszystkim będziemy się przy-

gotowywać do 30. rocznicy kształcenia 
Integracyjnego w Katowicach. Nasza 
szkoła była pionierem w tym zakre-
sie. Z tej okazji na wiosnę 2023 roku 
pragniemy zorganizować konferencję 
naukowo-metodyczną poświęconą In-
tegracji. Poza tym będziemy uczest-
niczyć wspólnie z Uniwersytetem  
w Grazu (Austria) oraz Uniwersytetem  
w Słowenii w projekcie dotyczącym 
zdrowia psychicznego w ramach progra-
mu Erasmus. Ponadto w porozumieniu 
z Akademią Wychowania Fizycznego  
w Katowicach i na ich basenie zamie-
rzamy zorganizować kolejne Mistrzo-
stwa Katowic w pływaniu z elementami 
ratownictwa dla uczniów klas 1–3. Na-
dal będziemy realizować projekt „Szko-
ła promująca zdrowie”.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się na boisku szkolnym 
3 czerwca 2022 r. (fot. Mateusz Terech)
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Klasy sportowe to nowość w „Jede-
nastce”?
Tak, dzięki staraniom nauczycieli wy-

chowania fizycznego i poparciu Pana 
Prezydenta dr. Marcina Krupy realizuje-
my projekt „Jak ryba w wodzie”. Mamy 
już dwie klasy sportowe w dyscyplinie 
pływanie. Zajęcia z pływania odbywają 
się na nowoczesnym Basenie Brynów. 
Takie klasy na poziomie wczesnosz-
kolnym to rzeczywiście nowość w Ka-
towicach. Duże wsparcie okazuje nam 
też dyrektor Basenu Brynów p. Tomasz 
Spyrka, a Miasto Katowice zapewnia 
nam darmowy dowóz dzieci na trasie 
szkoła-basen-szkoła. Pływackie klasy 
sportowe to przede wszystkim nauka 
i doskonalenie sportowych technik 
pływania oraz dzięki zwiększonej ilości 
zajęć sportowych na basenie, kształ-
towanie prawidłowej sylwetki, wzmoc-
nienie odporności organizmu i przeciw-
działanie chorobom cywilizacyjnym. Po 
okresie pandemii uczniowie są spra-
gnieni ruchu i zajęć tego typu.

Czy nastąpiły jakieś zmiany w gro-
nie pedagogicznym Szkoły?
Niestety tak… Odeszło dość sporo 

nauczycieli i to z różnych powodów. 
Jedni na emeryturę, inni ze względów 
zdrowotnych, a jeszcze inni z powodów 
finansowych. Ostatnio znacznie wzro-
sły ceny paliwa, więc szukają pracy bli-
żej miejsca zamieszkania. Mam z tego 
powodu dość dużo problemów, gdyż 
trudno skompletować nauczycieli do 
wielu przedmiotów. Nie zgłaszają się 
też absolwenci studiów o kierunku na-
uczycielskim, gdyż jest ich coraz mniej. 
Jako nauczyciel akademicki obserwu-
ję, że zainteresowanie edukacją wcze-
snoszkolną jeszcze jest, ale brakuje 
nauczycieli takich przedmiotów jak: in-
formatyka, biologia, matematyka, che- 
mia i fizyka.

Tradycyjnie nowy rok szkolny zaczy-
na się od mszy świętej w pobliskim 
kościele pw. Najświętszych Imion 
Jezusa i Maryi. Jak Pan Dyrektor 
ocenia współpracę z naszą parafią?
Muszę powiedzieć, że ze współpra-

cy z parafią i z księdzem proboszczem 
dr. Tomaszem Jaklewiczem jestem na- 
prawdę bardzo zadowolony. Naszymi 
łącznikami są katechetki. W czerwcu, 
około wakacji, spotykam się z Księdzem 
Proboszczem i przy kawie omawiamy 
różne sprawy. Przy okazji pragnę bar-
dzo serdecznie brynowskiej wspólno-
cie parafialnej podziękować za wspar-
cie naszych biedniejszych uczniów, którzy 
dzięki temu mogą korzystać z darmo-
wych obiadów w naszej szkolnej sto-
łówce. Każdy rok szkolny nie tylko za-
czynamy, ale i kończymy mszą świętą.

Na koniec naszej rozmowy życzę 
Panu Dyrektorowi, nauczycielom, 
uczniom i całej społeczności szkol-
nej dużo sukcesów i dobrych wy-
ników nauczania, uznania Władz 
Miasta, zrealizowania wszystkich 
ambitnych projektów, życzliwych 
rodziców, jak najmniej trudności, 
ale za to obfitych darów Ducha 
Świętego!

Bardzo dziękuję!

Uczniowie klasy sportowej na Basenie Brynów 
(fot. arch. szkoły)
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Og³oszenia duszpasterskie
23 .  N IEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(4 września 2022 r.)

1. W czwartek obchodzimy Święto Na-
rodzenia NMP. 

2. Zapraszamy do udziału w spotka-
niach grupy młodzieżowej – osób  
od 13 do 20 roku życia, które 
chcą pogłębić swoją wiarę, relację 
z Bogiem oraz spotkać się w gronie 
osób wierzących i praktykujących. 
Spotkania będą się odbywać w każ-
dy piątek. Rozpoczynamy od Mszy 
świętej o godz. 18.00, potem spo-
tkanie w salce pod probostwem. 

„Nikt z was, jeśli nie wyrzeka 

się wszystkiego, co posia-

da, nie może być moim uczniem”. 

Takie mocne słowa mówi dziś do 

nas Pan Jezus. Wiara wymaga 

wolności od przywiązania od cze-

gokolwiek, co nie jest Bogiem. 

Prośmy dziś Boga o łaskę uwolnie-

nia od wszystkiego, co może nam 

przesłonić Boga, który jest źródłem 

każdego dobra. 

Kolekta dzisiejsza jest przezna-

czona na potrzeby archidiecezji. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

3. Ministrantów oraz chłopców po 
pierwszej komunii św., którzy chcie-
liby zostać ministrantami zaprasza-
my na zbiórkę w sobotę o godz. 
9.00 w zakrystii.

4. W przyszłą niedzielę odbywa się 
pielgrzymka do sanktuarium Matki 
Bożej Uśmiechniętej w Pszowie. 

5. Kancelaria parafialna będzie czynna 
w tym roku duszpasterskim według 
następującego porządku: 
•  w poniedziałek i środę od 17.00  

do 18.00, 
•  we wtorek i piątek 8.45 do 10.00, 
• w czwartek od 18.45 do 20.00. 

6. Nasz odpust parafialny ku czci Naj-
świętszego Imienia Maryi odbędzie 
się w niedzielę 18 września. 

7. Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej w nowym składzie 
odbędzie się w poniedziałek 19 
września o 19.00 na probostwie. 

8. Uczniów klas ósmych, którzy chcą  
w przyszłym roku przystąpić do 
sakramentu bierzmowania, zapra-
szamy na spotkanie organizacyjne  
w poniedziałek, 26 września o godz. 
18.45 w salce parafialnej przy ko-
ściele. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
4 do 11 września 2022 r.

23. NIEDZIELA ZWYKŁA  04.09 
7.30   W intencji rodziny Maciejczyk, 

z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski oraz prośbą o dalszą 
Bożą opiekę i zdrowie

9.00 1 int. Za + Kazimierza (2. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

 2 int. Za + Stefana Harasa (10. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

10.30 Za + Edwarda Bruczyńskiego 
(20. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmują-
cego chrzest święty: Karoliny 
Twardela, jej rodziców i chrzest-
nych 

18.00 Za + Henryka (10. rocznica 
śmierci) oraz za ++ z rodziny 
– o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  05.09 
8.00  W intencji wnuków, z podzięko-

waniem za opiekę w czasie 
wakacji oraz prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dary Du-
cha Świętego w nowym roku 
szkolnym i akademickim

18.00 Za + Stanisława Szweda (38. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

WTOREK  06.09
8.00  Za ++ rodziców Annę i Fran-

ciszka Maciejczyk oraz braci 
Stanisława i Joachima – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Bronisława Tkacz (28. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

W tygodniu od 4 do 10 września 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy SŁOWIKÓW . 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, cierpiących 
i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś 
mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla 
nich umocnieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

9. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ul. Słowików.

10. W Gościu Niedzielnym przeczytamy 
m.in. o beatyfikowanym właśnie 
papieżu Janie Pawle I oraz o pro-
blemach szkolnej katechezy. 

11. Od dziś można zamawiać intencje 
mszalne na przyszły rok. 

12. Na nowy tydzień niech Pan Bóg nam 
błogosławi. 

* * *



ŚRODA  07.09
8.00 O Boże miłosierdzie dla + męża 

Eugeniusza i rodziców z obu stron 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za + męża Józefa Andrzejczaka 
– o dar życia wiecznego

CZWARTEK  08.09 
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
8.00 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
Agnieszki Gocot)

18.00 Za + Annę Karczewską (20. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

PIĄTEK  09.09 
8.00 Za + Wiesława Szweda –  

o radość życia wiecznego (od 
rodziny Ptaków i Nowaków)

18.00 1 int. Za + mamę Stefanię 
Nowak (5. rocznica śmierci), 
za ++ siostrę i tatę oraz za ++ 
z rodziny - o dar nieba

 2 int. Za + Krystynę Pietrzak 
(3. rocznica śmierci) – o ra-
dość życia wiecznego

SOBOTA  10.09
8.00 Za + Wiesława Szweda –  

o radość życia wiecznego (od 
rodziny Justynów)

18.00 1 int. Za + Władysława Sta-
nuch oraz za ++ rodziców Pe-

tronelę i Piotra Stanuch –  
o radość życia wiecznego

 2 int. Za + Zenona Bajdę (30. 
dzień po śmierci) – o dar życia 
wiecznego

24. NIEDZIELA ZWYKŁA  11.09 
7.30   W intencji rodziny Jasny, z po-

dziękowaniem za wszelkie ła-
ski oraz o radość życia wieczne-
go dla ++ z rodziny Jasny i Furgał

9.00 Za + Leszka Grotowskiego oraz 
++ rodziców Krystynę i Wacła-
wa – o dar życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Adama Sikocińskie-
go (23. rocznica śmierci), za 
jego rodziców, za + Elżbietę 
Odorkiewicz (13. rocznica 
śmierci) oraz za jej rodziców  
i rodzeństwo – o radość życia 
wiecznego

 2 int. Za ++ Wacława, Marię  
i Włodzimierza Bilskich oraz za 
Stanisława, Elżbietę i Kazimie-
rza Ostafin – o radość życia 
wiecznego

12.00 W intencji Leny Katolik przyj-
mującej chrzest święty, jej ro-
dziców i chrzestnych oraz z proś- 
bą o Boże błogosławieństwo  
z okazji 1. rocznicy urodzin

18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimie-
rza Szczęsny oraz za ++ z rodzi-
ny – o radość życia wiecznego
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• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek od 18.45 do 20.00,
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