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3. niedziela adwentu – GAUDETE
I czyt.: So 3, 14-17

Psalm: Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6

II czyt.: Flp 4, 4-7

Ewangelia: Łk 3, 10-18

Radość duża i dwie małe
Kochani Parafianie!
Dziś niedziela radości. Oczywiście chodzi o tę radość związaną
z Panem Bogiem. Św. Paweł pisze, że istnieje „smutek tego świata”. Coś w tym jest. Sporo tego smutku w mediach, w Internecie.
Świat bez wielkiej nadziei i wiary w wielką miłość jest strasznie
ponury. Adwent jest po to, aby zrobić miejsce w sercu na radość,
która pochodzi od Boga. Nadzieja oznacza wiarę w to, że taka
Michał Lubina – laureat
Nagrody im. bł. ks. Emila
radość jest możliwa, a święta są zaledwie jej przedsmakiem.
Szramka - 2021 r. (fot. arch.
Czekając na tę wielką radość, dzielę się z Wami dwiema małymi, nagr. im. bł. ks. E. Szramka)
ale ważnymi radościami. Pierwsza to koncert chóru „Camerata Silesia” w ubiegłą
niedzielę. To było coś zjawiskowego. Piękno głosów, harmonia, sacrum w muzyce
i słowach. Zapierało dech w piersiach. Myślę, że Pan Wojciech Kilar z nieba się
ucieszył.
Druga radość dotyczy naszego parafianina Michała Lubiny, który otrzymał 8 grudnia
br. Nagrodę im. ks. Emila Szramka. Ta nagroda jest przyznawana ludziom, którzy
działają na rzecz Katowic i Śląska w dziedzinach, które były bliskie błogosławionemu
proboszczowi kościoła mariackiego. Nagrodę odebrała córka Pana Michała w kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia. Dziś w naszej gazetce publikujemy laudację, którą
wygłosił prof. Jan Malicki podczas wręczenia nagrody. Dodam, że do listy zasług wymienionych w laudacji należałoby dopisać autorstwo monografii poświęconej naszej
parafii. Panie Michale, gratulujemy, dziękujemy i życzymy siły ducha we wszystkich
zmaganiach!
ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz

N atura

i łaska

1.

Człowiek nosi w sobie pragnienie czynu. Chcemy robić coś sensownego,
przyzwoitego, uczciwego. W pierwszej części swojego kazania prorok znad
Jordanu daje słuchaczom proste wskazówki. Wzywa do sprawiedliwości, miłosierdzia, uczciwości. Każdy według swoich możliwości i powołania powinien robić to,
co do niego należy. To podstawowa zasada: żyć sprawiedliwie, oddać każdemu to,
co mu się należy, ćwiczyć się wytrwale w czynieniu dobra, które jest w zasięgu ręki.
Jan Chrzciciel jest tu wierny etycznej tradycji Starego Testamentu, gdzie sprawiedliwość była synonimem świętości. To etyczne nauczanie nie różni się też zasadniczo od tego, do czego wzywali wielcy filozofowie. Człowiek (inaczej niż zwierzę) pyta
o etykę, czyli o dobro i zło. Jan Chrzciciel zwraca uwagę na ten moralny fundament
życia bazujący na ludzkiej naturze. Ale natura to nie wszystko. Jest jeszcze łaska.

2.

I o niej jest mowa w drugiej części kazania nad Jordanem. Jan głosi, że
idzie mocniejszy od niego. Prorok zapowiada nadejście nowego porządku,
który przekracza naturalne możliwości człowieka. „On będzie was chrzcił Duchem
Świętym i ogniem”. Zauważmy odwrócenie ról. To już nie my coś zrobimy, ale On
zrobi coś dla nas. Aktywność jest po stronie „Mocniejszego”. My mamy zostać
ochrzczeni, czyli dosłownie zanurzeni w Duchu Świętym. A kim jest Duch Święty?
Jest miłością (więzią, komunią) między Ojcem i Synem. Jest ich wzajemnym darem. Chrzest jest zanurzeniem człowieka w Bożej miłości. Ta miłość jest ogniem,
który oczyszcza, przemienia, uświęca, zbawia.

3.

To zanurzenie w Duchu Świętym ma związek z sądem. Chrzciciel zapowiada
oddzielenie plew od pszenicy. To oddzielenie dokona się dzięki sile „wiatru”
Ducha Świętego. „Przyjdź, Światłości sumień” – modlimy się do Ducha Świętego.
Sumienie człowieka musi być zasilane Bożą prawdą i miłością. Bazując tylko na
własnych siłach, inteligencji, wiedzy lub doświadczeniu, możemy łatwo pomylić
pszenicę z plewami. Diabeł lubi mieszać nam w sumieniach. A przychodzi zwykle
w przebraniu wielkiego dobroczyńcy ludzkości. Potrafi tak dobrze parodiować Boga,
że łatwo mylimy Boże natchnienie z pokusą. Plewa jest lekka, a ziarno ciężkie. To
daje do myślenia. Dobro ma swój ciężar. Zło ma w sobie jakąś lekkość (łatwość,
banalność), którą bywamy kuszeni.

4.

Świętości nie da się zbudować, bazując na samej naturze. Konieczna jest
łaska, czyli DAR z nieba. Potrzebujemy zanurzenia w miłości Boga. Potrzebujemy wstrząsu znieczulonego sumienia. Potrzebujemy ognia, który wypala grzech
i budzi zapał. Dobra Nowina nie jest zestawem nowych przykazań, ale to łaska
Boga, która przemienia kłamców w głosicieli prawdy, cudzołożników w ludzi czystych, złodziei w darczyńców, ateistów w kontemplatorów itd. Słowem – grzeszników w świętych. Dlatego Adwent to nie tylko nasza aktywność, ale nade wszystko
czekanie. I wołanie: „Panie, przyjdź! Zrób to, czego ja sam nie potrafię!”. Tam,
gdzie kończą się moje możliwości, tam zaczynają się Jego.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Prof. zw. dr hab. Jan Malicki

Laudacja
Wasza Ekscelencjo,
Dostojny Księże Biskupie,
Czcigodny Księże Proboszczu,
Panie i Panowie.

H

onorujemy dziś Człowieka skromnego, a jednocześnie niezwykłego. Człowieka łączącego w sobie tradycje małej,
rodzinnej pamięci, wywodzącej się z kręgu
wielkiego głosiciela naukowej prawdy – ks.
Jana Dzierżona; i tej fundamentalnej tradycji śląskiej, jej kultury, objawiającej się
w ciągłości przez wieki wspólnoty miejsca
i ludzi.
Ale aktywność Michała Lubiny wiąże
się głównie z czasem współczesnych nam
szlachetnych przeobrażeń, przekształceń,
odradzającego się po roku 1989 Śląska.
Przebudowywania i budowania nowego
świata wartości. Wraz z powstałym wówczas Związkiem Górnośląskim, współtworzył on charakterystyczny, głęboko
humanistyczny kształt Śląska miłowanego
i Śląska miłującego innych. Jakże daleki od
Śląska agresywno - zagarniającego…
Michał Lubina, laureat nagród im. Wojciecha Korfantego i Karola Miarki, urodził się
25 maja 1944 roku w Katowicach – Brynowie. To właśnie Brynów – pisze dr Katarzyna Wencel – ukształtował jego śląską tożsamość i zainteresowania. Z wykształcenia
jest inżynierem elektrykiem, rzecznikiem
patentowym, redaktorem serii „Maszyny
Elektryczne. Zeszyty Problemowe”. Jednak
najważniejszym obszarem zainteresowań
i działań był Górny Śląsk; w sferze temporalnej – jego przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość; w sferze horyzontalnej –
„mała ojczyzna”, jaką jest Brynów, poprzez

Michał Lubina – nasz parafianin – w 2011 roku został
laureatem Nagrody im. Karola Miarki
(fot. Arkadiusz Ławrywianiec)

najbliższą przestrzeń lokalną – miasto, aż
po cały region.
Znaczącą cezurę w życiu społecznej
działalności Michała Lubiny stanowił – powtórzmy – rok 1989. Po pierwszych wyborach samorządowych z głębokim przekonaniem o słuszności swego wyboru, podjął
pracę organizacyjną na rzecz odradzającej
się demokracji. Współtworzył Biuro Sejmiku Samorządowego Woj. Katowickiego,
którym zresztą kierował. Z entuzjazmem
włączył się do prac nowopowstałego
Związku Górnośląskiego, przygotowując
założenia programowe, plany realizacji
jego celów i nadając mu rozpoznawalny
a zarazem oryginalny kształt; profil na
przyszłość. Tak pojmował swoje miejsce
w Radzie Związku.
Wtedy doskonale rozumiał, że budując
fundamenty przyszłości, należy opierać się
na dwóch dziedzinach: na wiedzy nauko3

wej i kulturze spajającej, jakże zróżnicowane w swoich poglądach, grupy wspólnotowe. Nieprzypadkowo jego pierwszą
i niezwykle ważną inicjatywą było powołanie WSZECHNICY GÓRNOŚLĄSKIEJ
w ramach Związku Górnośląskiego. Był to
cykl konferencji naukowych poświęconych
istotnym zagadnieniom przeszłości Górnego Śląska (np. literaturze, gwarze), organizacjom społecznym (np. harcerstwu, chóralistyce, lwowiakom), ale też problemom
istotnym dla całej nadchodzącej przyszłości (np. umacnianie się rodziny, edukacja
regionalna). Konferencje to głównie ulotne
słowa; on jednak miał ugruntowane przekonanie, że wartością są publikacje. Z jego
inicjatywy ukazało się dziesięć tomów rozpraw, realizowanych całkowicie społecznie. I choć wiedział, że „głos martwych liter” - to słowa naszego XII-wiecznego kronikarza - jest trwalszy od spiżu, to książki
nie zawsze są czytywane; bywają nierzadko
jedynie świadkiem przeszłości we współczesnej rzeczywistości. Zapewne dlatego
dostrzegał wagę unaoczniania historii. Był
bowiem inicjatorem powołania galerii wybitnych Górnoślązaków. Obok popiersia

Pani Agnieszka – córka Michała Lubiny odbiera z rąk biskupa
Grzegorza Olszowskiego i ks. prob. Andrzeja Suchonia nagrodę
im. bł. ks. Emila Szramka (fot. Marta Sudnik-Paluch)
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Józefa Lompy, ufundowane zostały przez
Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego (którego był wiceprezesem) popiersia m.in. Wojciecha Korfantego, Konstantego Wolnego, Jana Dzierżona, Wilhelma
Szewczyka. Na marginesie dodajmy, że
wśród rzeźb tych znajduje się też popiersie bł. Emila Szramka, ufundowane przez
prof. Józefa Śliwioka. Trudno przy tej okazji nie przypomnieć tablic pamiątkowych,
które umieszczono w Śląskiej Archikatedrze: Wojciecha Korfantego, Konstantego
Wolnego, ofiar III powstania śląskiego.
Dopełnieniem owej niekonwencjonalnej
edukacji regionalnej były niezwykle żywe
spotkania z cyklu „Kocham Górny Śląsk”.
Niestety, ciężka choroba uniemożliwiła ich
kontynuację.
Nowy etap w życiu Michała Lubiny otworzyło powołanie go na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
No i dalsze publikacje. Za najważniejszą
uważa jednak pracę zatytułowaną: „Parafia
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie”, wydaną w 2008 roku.
Przez kilka dekad byłem świadkiem poczynań Pana Michała Lubiny. W mojej pamięci pozostał jako człowiek
pomysłowy, choć nigdy nie
narzucający się; konsekwentny w działaniach, ważący słowa i gesty, niezwykle wrażliwy na potrzeby pojedynczego
człowieka, ale i całej jakże
zróżnicowanej społeczności.
Cechy wyróżniające go, to
szlachetność czynu i godność
trwania.
W imieniu całej Kapituły
z serca gratuluję Panu Michałowi tego wyróżnienia, stawiającego go w gronie osób niepospolitych, a kontynuujących wielkie dzieło
błogosławionego ks. Emila Szramka.

Uczta dla ducha

W

niedzielę 5 grudnia br. w naszej świątyni odbył się koncert dedykowany
naszemu parafianinowi Wojciechowi Kilarowi. Wystąpił Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak. Wysłuchaliśmy
utworów sakralnych Wojciecha Kilara i Mikołaja Góreckiego. To była prawdziwa
uczta dla ducha. Można śmiało powiedzieć, że to nie był koncert, ale adwentowa medytacja unosząca nas w stronę sacrum. Piękno ludzkich głosów, piękno
tekstów, muzyki kierowało serce w stronę nieba. Dziękujemy Artystom, Miastu
Katowice oraz inspiratorce cyklu koncertów „Mieszkańcy dla Kilara” naszej Parafiance Pani Iwonie Ponikło!
Ks. Tomasz Jaklewicz

Owacje na stojąco
dla Zespołu
CAMERATA SILESIA!
(fot. Barnaba Matusz)

Zespół CAMERATA
SILESIA i dyr. Anna
Szostak w naszym
kościele – 5 grudnia 2021
(fot. Barnaba Matusz)
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Og³oszenia duszpasterskie
3. niedziela adwentu – gaudete
(12 grudnia 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

D

zisiejsza III Niedziela Adwentu to tzw. Niedziela Gaudete.
Słowo „gaudete” oznacza „radujcie
się”. Najgłębszym źródłem radości
jest Bóg. ON jest blisko nas, tylko my bywamy daleko od Niego.
Zatęsknijmy mocniej za Bogiem,
otwórzmy serca na znaki Jego
obecności.

3. W najbliższy wtorek kolejna katecheza dorosłych poświęcona tym razem
cnotom kardynalnym. Początek wyjątkowo nieco później ze względu na
roraty, czyli o 18.45 w kościele.
4. W sobotę odwiedzimy chorych z sakramentami. Prosimy ich zgłaszać
w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie na probostwie.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona
jest na pokrycie kosztów ogrzewania naszej świątyni. Bóg zapłać za
każdą ofiarę.

5. Również w sobotę adoracja Naj-

1. W związku z nasileniem się epidemii

6. W zakrystii można nabyć kartki

zgodnie z aktualnymi wytycznymi

świąteczne, opłatki i świece Caritas

rządu w naszym kościele może być

na stół wigilijny.

świętszego Sakramentu i okazja do
spowiedzi od 17.00 do 18.00.

zajęta połowa miejsc. Do tej liczby
nie wlicza się osób zaszczepionych.

7. W Gościu Niedzielnym przeczytamy

Przypominamy o obowiązku zakła-

m.in. wywiad z kard. Duką, bisku-

dania maseczki w kościele.

pem Pragi, prymasem Czech.

2. Roraty odprawiamy od poniedziałku

8. Życzymy dobrej niedzieli. Niech nie

do piątku o 18.00. Od piątku roz-

zabraknie nam nadziei na prawdzi-

poczynamy drugą część Adwentu,

wą radość w nadchodzące święta.

która przygotowuje nas bezpośred-

Pamiętajmy w modlitwie o wszyst-

nio do świąt Bożego Narodzenia.

kich chorych.
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Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 12 do 18 grudnia 2021 roku modlimy
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców
ulicy BRYNOWSKIEJ.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś
mieszkali przy tej ulicy.
Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem
obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
12 do 19 grudnia 2021 r.
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 radość
życia wiecznego
10.30 Za + Annę Trzmielewską (1.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 Za ++ Mirosława Pytel (10.
rocznica śmierci) oraz Fryderyka 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
PONIEDZIAŁEK 13.12 – WSPOMNIENIE ŚW.
ŁUCJI, dziewicy i męczennicy
8.00
Za ++ Krystynę Czerniak (1.
rocznica śmierci) oraz jej męża

Józefa – o radość życia wiecznego
18.00 Za ++ Helenę i Henryka Jarczak
– o dar życia wiecznego
WTOREK 14.12 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA
OD KRZYŻA, prezbitera i doktora Kościoła
8.00
Do Miłosierdzia Bożego w intencji Wandy, Teresy, Andrzeja
i całej rodziny, a szczególnie za
ciężko chorą Małgosię, z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
18.00 Za ++ męża i rodziców z obu
stron, za ++ braci, zięcia i dusze wszystkich zmarłych z rodziny Burków i Mianowanych
ŚRODA 15.12
8.00
Za + Juliusza Suchy (rocznica
urodzin) oraz teściów Jadwigę
i Sylwestra – o dar życia wiecznego
18.00 Za + Marię – o radość życia
wiecznego
7

CZWARTEK 16.12
8.00
Za + Tadeusza (2. rocznica
śmierci) oraz Włodzimierza (5.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
18.00 W intencji Tobiasza i Weroniki
Miozga z okazji rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha
Świętego

PIĄTEK 17.12
8.00
Za ++ Gertrudę i Wiktora Kołodziej – o dar nieba
18.00 Za + ojca Emanuela Romańczyka – o dar życia wiecznego

SOBOTA 18.12
8.00
Za ++ Jadwigę i Stanisława
Krawczoskich oraz synów Mieczysława i Andrzeja – o radość
życia wiecznego
14.00 W intencji nowożeńców: Marii
Piechoty i Jana Kruczaka
18.00 Za ++ Władysława, Annę, syna
Henryka, córki z mężami oraz

za siostry i braci – o dar życia
wiecznego

4. NIEDZIELA ADWENTU 19.12
7.30
W intencji Barbary i Ryszarda
Rygus z okazji 30. rocznicy
ślubu oraz w intencji Marty
i Simona Bałakier z okazji 1.
rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
9.00
Za + Franciszka Chmiel –
o radość życia wiecznego
10.30 Z podziękowaniem Sercu Jezusowemu oraz Matce Bożej za
zdrowie i opiekę, z prośbą
o potrzebne łaski i zdrowie na
dalsze lata życia dla całej rodziny
12.00 Za ++ Janinę i Tadeusza Gąsior
oraz ++ z rodziny Gąsiorów
i Kłysińskich – o dar nieba
18.00 Za ++ teściów Matyldę i Stefana Widera – o dar życia wiecznego

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.
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

