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2 .  n i e d z i e l a  a d w e n t u

I czyt.: Ba 5, 1-9  Psalm: 126, 1b-6 

II czyt.: Flp 1, 4-6.8-11 Ewangelia: Łk 3, 1-6

Wnętrze, głębia i ciepło
Kochani Parafianie!

Niestety epidemia znowu atakuje. Proszę Was o noszenie maseczki w kościele, 
o dezynfekcję dłoni i o zachowanie ustalonego porządku przy przyjmowaniu Ko-
munii świętej. Niestety nie pójdziemy także w tym roku po kolędzie. Po świętach 
urządzimy nabożeństwo kolędowe. Wydaje się, że to jedyne rozsądne wyjście  
w obecnej sytuacji. W naszym dekanacie chorują także księża. Proszę Was, nie 

ustawajmy w modlitwach o zatrzymanie covidowej 
zarazy. I nie traćmy nadziei. Wszak śpiewamy w Ad-
wencie „Oto Pan Bóg przyjdzie”, czyli przyszłość jest 
w Jego rękach.  

W ubiegły czwartek po raz pierwszy obchodziliśmy 
liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jana Machy. W bre-
wiarzowej Godzinie Czytań zamieszczono fragment 
jednego z kazań ks. Jana. W nim takie zdanie:  
„A może tak jest, że Bóg pozwala dzisiaj, aby tak potęż-
na burza szalała wokół drzewa, jakim jest Kościół, aby 
spróchniałe gałęzie opadły, a drzewo po prostu głębiej 
zapuściło swe korzenie w ziemię?”. Te słowa padły 31 
sierpnia 1940 roku. Ks. Jan mówiąc o burzy myślał 
o wojnie. Ale myśl jego ma charakter uniwersalny. 
Wszystkie trudne Boże zrządzenia mają głębszy sens. 
Nie będziemy umieli tego sensu dostrzec, jeśli – jak 
głosi ks. Jan – „nie usłyszymy w nich Bożego głosu 
wzywającego do opamiętania i szczerego rachunku 
sumienia”. Trudności, cierpienia, niepokoje – wszystko 
jest po coś. Tylko głęboka wiara przetrwa próbę – taka 
jest myśl bł. ks. Jana. Więc walczmy, by naszej wierze 
nie zabrakło „wnętrza, głębi i ciepła”. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Portret bł. ks. Jana Machy przed ołtarzem w naszym 

kościele 2 grudnia 2021 r. (fot. Dawid Kobiela)
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Nie kręć, Nawróć się!

1. Łukasz wymienia siedmiu ówczesnych władców świeckich i duchownych, po-
cząwszy od rzymskiego cezara Tyberiusza. Wszyscy oni mieli większą lub 

mniejszą władzę, dysponowali siłą, mogli wpływać na innych. Czy Pan Bóg nie 
mógł do nich skierować swojego słowa? Czy nie byłoby to skuteczniejsze? Dla-
czego wybrał właśnie dziwaka Jana, który na pustyni mógł rozkazywać najwyższej 
szarańczy? Logika Boga jest inna niż nasza. Być może ewangelista chce zwrócić 
uwagę, że istnieje specyficzna władza proroka. Ta władza jest częścią władzy sa-
mego Boga. Dlatego prorok przychodzi z pustyni. Nie ma nic prócz słowa Boga. 
Prorocy nie wahali się napominać ziemskich władców. Burzyli spokój na salonach. 
I często płacili za to najwyższą cenę. Nie zabiegali o przychylność ziemskich potęg, 
bo wiedzieli, że są w służbie potęgi nie z tej ziemi. Służyli prawdzie, którą objawia 
Bóg. Św. Jan Chrzciciel wypomniał Herodowi, że żyje w grzesznym związku. Za to 
poniósł śmierć męczeńską. Jan Chrzciciel był głosem Słowa, kanałem prawdy, na-
rzędziem w ręku Najwyższego. Która władza jest dla mnie bardziej znacząca: Boga 
czy ludzi? Z kim bardziej się liczę? 

2. Misją Kościoła jest także funkcja prorocka. Kościół jako całość powinien być 
jak Jan Chrzciciel, czyli głosem słowa Bożego wołającym na współczesnych 

„duchowych” pustyniach. Kościół musi powtarzać ludziom wątpiącym w istnienie 
obiektywnej, niezmiennej prawdy, że ta prawda istnieje. Jest nią Bóg, który jest  
u początku świata jako jego źródło. I zarazem jest Tym, który nadchodzi, czyli jest 
celem wszystkiego. Zadaniem Kościoła jest bycie sumieniem dla polityków i poli-
tyki. Głosem przypominającym, że granic dobra i zła nie ustalają ani parlamenty, 
ani „pojedyncze” sumienia ludzi , ale pochodzą one od Boga. 

3. „Drogi kręte staną się prostymi”. Pan Bóg nie lubi kręcenia. Szuka prostych 
ludzi, którzy szukają Jego dróg. Bóg ma moc naprawiania pokręconych ście-

żek ludzkiego życia. Warunkiem jest zawsze otwarcie się na prawdę, czyli nawró-
cenie. „Veritatis splendor” – blask prawdy. To tytuł encykliki Jana Pawła II. Jej 
profetyczne światło  jaśnieje w dzisiejszych ciemnościach. Przypomina wołanie 
Jana Chrzciciela na pustyni. To upomnienie się o prawdę w obszarze moralno-
ści. Święty papież przypomina, że indywidualne sumienie, choć ma autonomię, to 
jednak nie jest Bogiem. Sumienie nie jest źródłem prawdy, ale narzędziem do jej 
odczytania. Jan Paweł zauważa, że dziś „sumieniu indywidualnemu przyznaje się 
prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego (…). Do tezy o obowiązku kiero-
wania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, wedle której osąd moral-
ny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że pochodzi z sumienia”. Papież uznaje 
za błędne tak zwane rozwiązania „pastoralne”, które usprawiedliwiają „«twórczą» 
hermeneutykę, według której poszczególna norma negatywna bynajmniej nie we 
wszystkich przypadkach jest wiążąca dla sumienia”. Jan Chrzciciel nie znieczulił 
sumienia Heroda, ale go napomniał. Drogi naszych sumień niech się staną prosty-
mi, aby mógł chodzić po nich Pan, a nie nasze egoistyczne zachcianki. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Pani Dyrektor, 
bardzo się cieszę, że wystąpi Pani 
dzisiaj wraz ze swoim znakomitym 
Zespołem w naszym brynowskim ko-
ściele. Dodam, w kościele, w którym 
razem z nami modlił się Wojciech 
Kilar – światowej sławy kompozytor  
i nasz parafianin. Jak Pani wspomina 
Wojciecha Kilara?

DYR. ANNA SZOSTAK: – Ja także bar-
dzo się cieszę i w imieniu całego ze-
społu chciałabym podziękować za tak 
ważne dla nas zaproszenie. Z Wojcie-
chem Kilarem łączy mnie wieloletnia 
znajomość i współpraca. Odwiedzałam 
go kilkakrotnie w domu przy ulicy Ko-
ściuszki, pamiętam też długie, nocne 
rozmowy przez telefon. Wojciech Kilar 
był niezwykle błyskotliwym, dowcip-
nym rozmówcą, czarującym i ciepłym 
człowiekiem. Wszyscy jego znajomi  
i przyjaciele wiedzieli jednak, że na-
leży przestrzegać wyznaczonych pór 
odwiedzin i kontaktów telefonicznych, 
aby nie zaburzać ustalonego harmono-
gramu dnia. Kompozytor nie wahał się 
czasem zakomunikować zdecydowa-
nie, że dzwoniący wybrał nieodpowied-
nią porę, ale zawsze jednak udawało 
mi się uzyskać odpowiedź, zdołałam 
namówić go na koncert i spotkanie  
z publicznością pomimo niezbyt dobre-
go wtedy samopoczucia i stanu zdro-
wia. Był bardzo zadowolony z nagrania 

płyty z jego muzyką, przez wiele godzin 
omawiał ze mną wizję swoich utworów, 
nadzorował z wielkim zaangażowaniem 
pracę nad nagraniem, wprawdzie nie 
osobiście, ale telefonicznie. Rozmowy 
z Wojciechem Kilarem dotyczyły także 
spraw związanych z jego życiem prywat-
nym; wiem, jak ważna była dla niego 
ukochana małżonka, Barbara. Pozna-
łam ją podczas jednej z pierwszych wi-
zyt w domu na Brynowie, oboje przyjęli 
mnie niezwykle serdecznie.

Po śmierci żony napisał na jej cześć 
utwór na chór mieszany i orkiestrę 
smyczkową „Veni Creator”, adaptując 
liturgiczny tekst – inwokację do Ducha 
Świętego. Wielkim zaszczytem było dla 
nas polskie prawykonanie tego utworu 
razem z Markiem Mosiem i jego Orkie-
strą Kameralną Miasta Tychy AUKSO 
w katowickiej Archikatedrze Chrystusa 
Króla. Było to 28 listopada 2008 roku, 
dokładnie w pierwszą rocznicę jej odej-
ścia. Kilka miesięcy wcześniej utwór 
ten miał swoją prapremierę w czasie 
Światowej Wystawy EXPO 2008 w Sa-
ragossie, także z udziałem „Cameraty 
Silesii”. 

Tego koncerTu 
nie można przegapić!
(rozmowa z Anną Szostak – dyrygent 
i dyrektor Zespołu Śpiewaków Miasta 

Katowice „Camerata Silesia”)

Dyr. Anna Szostak (fot. Magdalena Hałas)
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Tak, pamiętam, był to dla kompozyto-
ra szczególnie trudny moment, może 
najtrudniejszy w jego życiu; o swym 
bólu po utracie żony opowiadał rów-
nież na łamach naszej gazetki. Dużo 
wtedy pracował…

To prawda, muzyka i praca nad nowy-
mi utworami była dla niego ratunkiem 
i pociechą. Jakiś czas później poprosił 
mnie, abym podczas uroczystości wrę-
czenia mu Nagrody im. Lecha Kaczyń-
skiego w Bazylice św. Krzyża w War-
szawie wykonała ze swym zespołem 
„Hymn Paschalny” i „Lament”. Bardzo 
sobie cenił tę nagrodę. Dodam jesz-
cze, że „Hymn Paschalny” na chór mie-
szany à capella, także powstał w 2008 
roku, po śmierci żony Barbary. Litanij-
ne i medytacyjne powtarzanie w tym 
utworze wersu Psalmu 136 „Chwalcie 

Pana nad Panami, bo na wieki łaska 
Jego” nawiązuje do najstarszej trady-
cji, powracającej później przez wieki  
w modlitwie Kościoła.

Koncert ten, a także kolejne, w obec-
ności kompozytora, stały się inspira-
cją do wydania płyty z jego utworami 
przez wasz zespół.

Podjęliśmy się tego zadania, pragnąc 
uczcić 80. rocznicę urodzin kompozyto-
ra, którą obchodził w 2012 roku. Sam 
Wojciech Kilar bardzo cenił „szczegól-
ne” – jak sam określił – walory naszego 
kameralnego brzmienia w przeznaczo-
nych pierwotnie na duży skład wykonaw-
czy utworach. Z wielką radością przyjął 
propozycję nagrania przez Zespół „Ca-
merata Silesia” i muzyków Orkiestry  
Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod 

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA (fot. Magdalena Hałas)
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moją dyrekcją płyty z jego chóralnymi 
kompozycjami. Nagranie to odbyło się 
w Sanktuarium Matki Bożej w Rychwał-
dzie. Wydanie otrzymało nominację do 
nagrody „Fryderyk”.

Pani Dyrektor, wracając do dzisiej-
szego koncertu, jakich utworów bę-
dziemy mogli wysłuchać?

W adwentowym klimacie oczekiwa-
nia na Boże Narodzenie wykonamy 3 
utwory Wojciecha Kilara: „Modlitwę do 
Małej Tereski”, „Agnus Dei” z filmu 
„König der letzten Tage” oraz „Hymn 
Paschalny”. Mam nadzieję, że utwory 
Henryka Mikołaja Góreckiego: „Ach, 
jak smutne jest rozstanie” i „Matko 
Najświętsza” z „Pieśni Maryjnych” op. 
54 świetnie dopełnią program tego no-
stalgicznego w wyrazie koncertu, przy-
pominając o przyjaźni wybitnych kato-
wickich kompozytorów.

Modlitwa do św. Tereski to prawdo-
podobnie jedna z ostatnich kompozy-
cji Wojciecha Kilara.

Tak, we wrześniu 2013 roku Wojciech 
Kilar zwrócił się do mnie z prośbą, 
abyśmy wykonali i nagrali ten utwór. 
Bardzo mu na tym zależało. Ujęliśmy 
więc to w naszych planach, ale nie 
zdążyliśmy z realizacją za jego życia. 
Pamiętałam jednak o jego prośbie. 
„Modlitwę do Małej Tereski” nagrali-
śmy w nowej sali koncertowej w NO-
SPR. Utwór ten znalazł się na płycie 
„Camerata Silesia sings Silesian 
Composers”. Otrzymała ta płyta Na-
grodę Fryderyka w kategorii: Album 
Roku Muzyka Chóralna”. Cieszę się, 
że dzisiaj zaśpiewamy ten utwór  
w waszym kościele dla Wojciecha Ki-

lara właśnie. Serdecznie wszystkich 
zapraszam!

Będąc kiedyś z wizytą w Pani gabine-
cie zauważyłam, że na głównej ścia-
nie – oprócz podpisów wielu innych 
artystów – widnieje autograf Wojcie-
cha Kilara. 

Swoją siedzibę – jako miejska insty-
tucja kultury – mamy w Pałacu Gold-
steinów przy Placu Wolności w Kato-
wicach. Tam też odbywały się nasze 
koncerty dla mieszkańców Katowic. Na 
jednym z nich, gdy śpiewaliśmy utwo-
ry Wojciecha Kilara, obecny był kom-
pozytor i po spotkaniu z publicznością 
gościł w naszym biurze. Poprosiłam go 
wówczas o autograf i mamy teraz pięk-
ną pamiątkę.

Pani Dyrektor, bardzo dziękuję za 
rozmowę oraz za wielkie artystyczne 
wzruszenia jakie Pani ze swym znako-
mitym Zespołem nam przekazuje.

Ja również dziękuję i serdecznie zapra-
szam na wieczorny koncert. 

Tego koncertu nie można przegapić! 
Na koniec dodam jeszcze, że koncert 
jest sponsorowany przez Miasto Ka-
towice, wstęp wolny.

Autograf Wojciecha Kilara złożony na ścianie gabinetu 
dyr. Anny Szostak (fot. Aleksandra Zając)
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Og³oszenia duszpasterskie
2 .  n i e d z i e l a  a d w e n t u

WPRoWADZeNie Do liTuRgii:

(5 grudnia 2021 r.)

3. Roraty odprawiamy od poniedziałku 

do piątku o 18.00. W środę obcho-

dzimy Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Msze św. o 8.00 i 18.00. Tego dnia 

nie będzie rorat. W sobotę adoracja 

i okazja do spowiedzi od 17.00 do 

18.00. 

4. Dzisiaj wieczorem odbędzie się w na-

szym kościele koncert dedykowany 

pamięci naszego wybitnego parafia-

nina Wojciecha Kilara. Wystąpi zna-

komity Zespół Śpiewaków Miasta 

Katowice „Camerata Silesia”. W pro- 

gramie utwory Wojciecha Kilara  

i Henryka Góreckiego. Początek kon-

certu dzisiaj o 19.00. Wstęp wolny. 

5. W zakrystii można nabyć kartki 

świąteczne, opłatki i świece Caritas 

na stół wigilijny.

6. W Gościu Niedzielnym przeczytamy 

m.in. o bł. Karolu de Foucauld. 

7. Pamiętajmy w naszych modli-

twach o ciężko chorym proboszczu  

z Ochojca, ks. Kazimierzu Sobo-

lu i o wszystkich zarażonych. Nie 

ustawajmy w modlitwie do Boga  

o zatrzymanie zarazy.

Trwamy w adwentowym ocze-
kiwaniu na Boże Narodzenie 

i na powtórne przyjście Pana na 
końcu czasów. „Przygotujcie dro-
gę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego” – wzywa nas dzisiaj Jan 
Chrzciciel. Podejmijmy to wezwa-
nie. Zróbmy miejsce dla Boga  
w naszym życiu. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na utrzymanie naszej parafii. 
Przed kościołem odbędzie się zbiór-
ka na Fundusz Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę.

1. W związku z nasileniem się epidemii 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

rządu w naszym kościele może być 

zajęta połowa miejsc. Do tej liczby 

nie wlicza się osób zaszczepionych. 

Przypominamy o obowiązku zakła-

dania maseczki w kościele.  

2. Przypominamy, że w związku ze 

wzrostem liczby zakażonych od-

wołaliśmy odwiedziny kolędowe  

w tradycyjnej formie. Po świętach 

odprawimy nabożeństwo kolędowe 

w kościele. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
5 do 12 grudnia 2021 r.

2. NIEDZIELA ADWENTU  05.12 
7.30  Za + Irenę Szymczyk – o ra-

dość życia wiecznego
9.00 Za ++ Halinę Siedlaczek  

i Martę Kozyrę – o dar życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za ++ męża i ojca Ka-
zimierza, za rodziców Klarę  
i Franciszka oraz za ++ z ro-
dziny – o dar życia wiecznego

 2 int. W intencji Aliny Pilch–
Kowalczyk, z prośbą o powrót 
do sił i zdrowia

12.00 W intencji dzieci przyjmują-
cych chrzest święty: Ignacego 
Marka Małoń, Leona Jakuba 
Kołodziejczyka i Mikołaja Kra-
snodębskiego, ich rodziców  
i chrzestnych oraz za roczne 
dziecko: Stanisława Nyznara

18.00 Za + Włodzimierza Bilskiego 
(16. rocznica śmierci)  – o dar 
nieba

PONIEDZIAŁEK  06.12 
8.00 Za ++ Józefa, Mariannę  

i Tadeusza Kowalików –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Agnieszkę 
(rocznica śmierci) i Kazimie-
rza  Górskich – o dar życia 
wiecznego

WTOREK  07.12 
WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, 
biskupa i doktora Kościoła
8.00  W intencji Urszuli Odygi  

z okazji 79. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdro-
wie

18.00 Za + Jana Raka – o radość 
życia wiecznego (od rodziny 
Goli i Krajewskich)

W tygodniu od 5 do 11 

grudnia 2021 roku 

modlimy się o nowe i święte 

powołania kapłańskie, zakonne 

i misyjne z naszej parafii. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



ŚRODA  08.12 – UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
8.00 Za + Erwina Kucharczyka (11. 

rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

18.00 Za + Marię Pawłowiczową –  
o radość życia wiecznego

CZWARTEK  09.12 
8.00 Za + Adama Grudnia (1. rocz-

nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ Wilhelma, Henryka, 
Zygmunta i Alfreda – o dar 
życia wiecznego

PIĄTEK  10.12
8.00 Za ++ Józefę i Jakuba Tkacz 

oraz za ++ z rodziny Tkacz  
i Rozik – o dar nieba

18.00 Za + Zdzisława Święty - o dar 
życia wiecznego

SOBOTA  11.12 
8.00 Za ++ Katarzynę, Mariannę  

i Stanisławę – o dar nieba

18.00 Za ++ rodziców Sabinę i Jana 
Perek oraz ++ z rodziny Wil-
kosz – o dar życia wieczne-
go

3. NIEDZIELA ADWENTU  12.12 
7.30  Za ++ Irminę i Eugeniusza –  

o radość życia wiecznego
9.00 Za ++ rodziców Mariannę  

i Franciszka Jurasik, siostrę 
Teresę i Józefa Gustof, męża 
Jana i syna Henryka – o ra-
dość życia wiecznego

10.30 Za + Annę Trzmielewską (1. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 Za ++ Mirosława Pytel (10. 
rocznica śmierci) oraz Fryde-
ryka i Grażyny Organek (13. 
rocznica śmierci) - o dar życia 
wiecznego

18.00 Za ++ Janinę Bogucką (90. 
rocznica urodzin) i jej męża 
Mieczysława – 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 wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

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.


