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4.  n i e d z i e l a  a d w e n t u
I czyt.: Mi 5, 1-4a Psalm: 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19

II czyt.: Hbr 10, 5-10 Ewangelia: Łk 1, 39-45

W drodze 
do Betlejem
Kochani Parafianie!

Święta tuż, tuż. Nie dajmy się pokonać przedświątecznej gorączce zakupów, 
porządków i prezentów. Najważniejsze jest właściwe nastawienie serca, zrobie-
nie miejsca dla Boga i ludzi. Nie zapomnijmy o przedświątecznej spowiedzi i nie 
czekajmy z nią do wigilii. Rozejrzyjmy się też wokół nas, czy nie trzeba komuś 
pomóc przed świętami. 

Zapraszamy serdecznie dzieci i dorosłych do udziału w parafialnym konkursie 
kolęd. W zeszłym roku się udało, więc i w tym może wypali. Szczegóły są w ogło-
szeniach parafialnych. Także w tym roku będzie to konkurs internetowy. Wystarczy 
nagrać filmik z wykonaniem jakiejś kolędy lub pastorałki i podzielić się tym z nami. 
Najlepsze wykonania kolęd zamieścimy potem na naszej stronie parafialnej.

Już teraz pięknie dziękuję dzieciom 
i ich rodzicom, dziadkom i wszystkim 
uczestnikom rorat za wierność tej pięknej 
adwentowej tradycji. I księdzu Tomaszowi 
za przewodnictwo na roratniej drodze. 

Na święta będzie podwójny numer na-
szej gazetki, więc póki co składam życze- 
nia jeszcze przedświąteczne. Dużo spo- 
koju i zdrowia na ostatnie dni Adwentu! 
Nie ustawajmy w drodze do Betlejem! 

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz Proboszcz
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A skądże mi to?

1.Maryja niosąca pod sercem Jezusa pokonuje długą drogę, aby przyjść do 
domu Elżbiety. To wymowny obraz istoty świąt Bożego Narodzenia. Chodzi 

bowiem w nich o to, aby przyjąć do swojego domu Matkę niosącą bezcenny skarb. 
Prezent, którym chce podzielić się z nami. To owoc Bożej miłości i zarazem owoc 
Jej wiary, Jej życia – Jezus, nasz Zbawiciel. Syn Boga i Syn Maryi.  

2. „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” – woła 
Elżbieta. Jest wyraźnie zaskoczona. Jakby nie dowierzała, że spotkała ją tak 

wielka łaska. Jest zdziwiona, czuje się niegodna, ale trafnie rozpoznaje, że jej krew-
na przychodzi do niej nie tylko jako krewna, ale jako „Matka Pana”. Święta Bożego 
Narodzenia mają w sobie coś z niespodzianki. Dzieci lubią być zaskoczone prezen-
tami pod choinką. Świąteczny zwyczaj obdarowywania się prezentami ma swoje 
źródło w tym, że Bóg przychodzi do nas jako dar. By przeżyć świąteczne zdziwienie 
konieczna jest pokora Elżbiety. To poczucie: „skądże mi to?”. Chodzi uświadomie-
nie sobie, jak bardzo jesteśmy obdarowani. To nie jest tak, że nam się cokolwiek 
należy. Bóg nie jest nam nic winien. A jednak wciąż przychodzi do nas. Dla nas i dla 
naszego zbawienia stał się człowiekiem. Matka i Jej małe Boże Dziecko przychodzą 
do nas tak jak wtedy do Elżbiety. Kimże jest człowiek? Kim jestem ja? 

3. „Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. Dosłownie „podskoczy-
ło” z radości. Jan Chrzciciel wykonuje taniec radości w łonie Elżbiety. Bibliści 

zwracają uwagę na powiązanie radości małego Jana Chrzciciela z epizodem z życia 
króla Dawida pochodzącego z Betlejem. Gdy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza 
do Jerozolimy, podczas procesji tańczył z radości. To była jego żywiołowa modlitwa 
uwielbienia. Arka Przymierza, w której przechowywano gliniane tablice z Dekalo-
giem, była symbolem obecności Boga pośród swojego ludu. Nową Arką Przymierza 
jest Maryja. Ona niesie w sobie już nie symbol, ale samego Boga, którego naczy-
niem obecności jest człowieczeństwo Jezusa. 

4. Nie ma uniwersalnego przepisu na święta. Ale dzisiejsza Ewangelia podpo-
wiada pewne elementy dobrego świętowania. Po pierwsze, spotkanie z inny-

mi. Otwartość na Boga i otwartość na człowieka są ze sobą związane. Nieraz trzeba 
pokonać długą drogę przez góry, aby się spotkać. Ale drugi człowiek, tak jak Maryja, 
może mi podarować Boga. Po drugie, niezbędna jest pokorna świadomość obdaro-
wania. Spotkanie jest darem, miłość jest darem, święta są darem. Pewnych rzeczy 
nie da się kupić, załatwić, wywalczyć, wypracować. One przychodzą (albo i nie). 
Można tylko otworzyć drzwi jak Elżbieta i powiedzieć: „Ty przychodzisz do mnie? Na-
prawdę? Cudownie!”. Po trzecie, „Duch Święty napełnił Elżbietę”. Boże Narodzenie 
to święta ducha, a nie brzucha. To, co duchowe, ma pierwszeństwo przed tym, co 
materialne. Wszystkie świąteczne symbole, zwyczaje, potrawy są znakiem czegoś 
większego, duchowego. Po czwarte, radość. Rozradować Bogiem przychodzącym. 
Jak Jan Chrzciciel podskoczyć z radości, oddać Bogu chwałę całym sobą. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Rozbiórka budynku (fot. arch. klasztoru)

Prace na nowej działce (fot. arch. klasztoru)

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie!

Przewielebny Księże Proboszczu! Drodzy Parafianie z Brynowa! 

Z ogromną radością piszę te kilka słów z Podlasia w czasie, gdy coraz wyraź-
niej widzimy sens powstania naszego klasztoru, a nade wszystko Tronu Jezusa 
Eucharystycznego w tym właśnie miejscu. Chociaż wiadomości z granicy i od 
naszych znajomych pracowników służb są ciągle niepokojące, my w spokoju, 
realizujemy nasze codzienne powołanie poprzez modlitwę, pracę i pokutę. Dużo 
czasu poświęcamy na modlitwę o duchowe i fizyczne umocnienie granic naszej 
Ojczyzny, za pracowników wszystkich służb, za ich rodziny. Wszystkie sprawy 
zawierzyłyśmy Chrystusowi Królowi. 

Wrócę jednak do wcześniej-
szych, pięknych wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym klaszto-
rze, w ostatnich miesiącach. Po 
zakupieniu nowego terenu przy 
kościele, dużą część czasu let-
niego i jesiennego, spędziłyśmy 
na pracach porządkowych. Po wy-
burzeniu niepotrzebnych, starych 
budynków, uporządkowałyśmy te- 
ren, posadziłyśmy drzewka i za-
kupiłyśmy nowe ogrodzenie od 

strony sąsiadów. Tak 
przygotowana działka, 
czekała na nowy postu-
ment, gdzie jesienią 
stanęła figura Chry-
stusa Króla. Poświę-
cenie figury odbyło się  
w uroczystość Chrystusa 
Króla. 

15 sierpnia swoją uro-
czystość obchodziła s. 
M. Elżbieta, przypieczę-
towując swoją miłość 
do Jezusa przez śluby 

KilKa słów z Podlasia
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wieczyste. To nie jedyne uroczystości 
„weselne” w naszej wspólnocie, bo już 
26 września uroczyste śluby, złożyła s. 
M. Agnieszka.

Modlitwa Parafian „brynowskich” za-
owocowała także zakończeniem postula-
tu s. Mileny, która 21 listopada otrzymała 
habit oraz nowe imię: s. M. Joanna od 
Matki Bożej Królowej Pokoju, tym samym 
rozpoczęła formację nowicjacką, która po-
trwa 2 lata. 
P r o s i m y 

bardzo o dalszą modlitwę za siostry, aby trwały dzielnie 
przy Tronie Jezusa, a także o nowe powołania. 

Otoczone codzienną, troskliwą opieką Matki Bo-
żej, coraz bardziej zaczynamy „przyglądać się” także 
wielkiej świętości i wzniosłości powołania św. Józe-
fa. Jako adoratorki Najświętszego Sakramentu roz-
poznajemy w Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny 
tego, który w milczącej zgodzie, pierwszy z Maryją 
adorował Syna Bożego i przy Nim trwał, pracował  
i żył. Stąd 8 grudnia, całą wspólnotą rozpoczęłyśmy 
30-dniowe przygotowanie modlitewne do zawierze-
nia św. Józefowi.

Mamy wie-
l e  d ługów 
wdzięczno -
ści,  wobec 
Tego Świę-
tego i przez 
ten akt, choć 
trochę chce- 
my wyrazić nasze podziękowanie i głę-
bokie przywiązanie do Świętego Opie-
kuna Jezusa. W codziennych modli -
twach „nowennowych”, pamiętamy także  
o wszystkich, którzy polecają się naszym 
modlitwom.

Wiadomością z „ostatniej” chwili,  
a raczej radością, którą pragniemy się 

Śluby s. M. Agnieszki (fot. arch. klasztoru)

Obłóczyny – s. M. Joanna 
od Matki Bożej Królowej Pokoju 

(fot. arch. klasztoru)

Pracowite siostry budują postument dla Chrystusa Króla 
(fot. arch. klasztoru)
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podzielić, jest przybycie do naszego klasztoru 
kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, Strażnicz-
ki granic Polski.  Obecnie wzdłuż wschodniej 
granicy odbywa się peregrynacja obrazu, który 
13-14 grudnia został przywieziony do naszego 
kościoła. Miałyśmy wspaniałą okazję polecić 
Maryi obronę naszej granicy, a także wszyst-
kich, którzy z takim trudem zabiegają o bezpie-
czeństwo naszego kraju. 

Dziękując dobremu Bogu za łaskę trwania 
Waszej Parafii w tym duchowym, modlitewnym 
zjednoczeniu z naszą wspólnotą przed Jezu-
sem, pragniemy zapewnić o dalszej naszej 
modlitwie i pokornie o nią prosić. 

Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Serdecznie. 

Siostra M. Franciszka – Przełożona 
wraz z całą wspólnotą Mniszek Klarysek 

od Wieczystej Adoracji w Hajnówce

Przypis redakcji:

Gdyby ktoś z parafian chciał wspomóc Klasztor Sióstr Klarysek z Hajnówki 
to podajemy nr konta: 

PKO BP S.A. o/Hajnówka – 33 1020 1332 0000 1602 0182 6205
Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji, ul. Lipowa 209, 17-200 Hajnówka

Chrystus Król przy klasztorze Mniszek Klarysek 
od Wieczystej Adoracji w Hajnówce 

(fot. arch. klasztoru)

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Łaskawej (fot. arch. klasztoru)
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Og³oszenia duszpasterskie
4 .  n i e d z i e l a  a d w e n t u

WProWADzenie Do liTurgii:

(19 grudnia 2021 r.)

chorych i nawzajem za siebie. Kultywujmy 
tradycję wspólnego kolędowania. Pro-
pozycję modlitwy przy wigilijnym stole 
znajdziemy w „Gościu Niedzielnym”. 

6. W Noc Bożego Narodzenia zapraszamy 
na tradycyjną Pasterkę na godzinę 24.00. 
Kolekta przeznaczona będzie na Fundusz 
Obrony Życia. 

7. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia niedzielny porządek Mszy 
świętych. Drugi dzień świąt z racji niedzie-
li obchodzić będziemy jako Święto Świętej 
Rodziny. Kolekta tego dnia przeznaczona 
na Wydział Teologiczny UŚ. Wszystkie 
dopołudniowe Msze świąteczne będą 
transmitowane przez Internet. 

8. Zapraszamy parafian do udziału w drugim 
konkursie kolęd i pastorałek pt. „Śpiewa-
my Jezusowi i Maryi”. Konkurs odbędzie 
się tylko online w trzech kategoriach 
wiekowych: 1/ od 1 do 9 roku życia; 2/ od 
10 do 16 roku życia; 3/ od 17 roku życia 
lub rodzinnie. Na e-maila parafialnego 
(brynow.jm@katowicka.pl) do 2 stycz-
nia 2022 r. należy przesłać link do filmu 
zamieszczonego we własnej chmurze  
z wykonanym utworem oraz wypełnione 
formularze. Regulamin i konieczne for-
mularze konkursu znajdują się na stronie 
naszej parafii.

9. W zakrystii można nabyć kartki świą-
teczne, opłatki i świece Caritas na stół 
wigilijny.

10. W Gościu Niedzielnym znajdziemy płytę 
z kolędami w wykonaniu polskich kar-
melitanek z Islandii. Jest już świąteczny 
numer Małego Gościa Niedzielnego. 

11. Życzymy dobrej niedzieli i dobrych przy-
gotowań do Świąt. 

ewangelia dzisiejszej czwartej 
niedzieli Adwentu ukazuje nam 

spotkanie dwóch brzemiennych ko-
biet: Maryi i elżbiety. ich spotkanie 
było pełne radości, błogosławień-
stwa i uwielbienia Boga. idą świę-
ta. Prośmy Boga, aby był to dla nas 
czas błogosławiony, czas spotkań, 
pojednania, radości, modlitwy, na-
rodzenia się na nowo.

Kolekta dziś na potrzeby naszej 
parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.  

1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu 
w naszym kościele może być zajęte 30 
procent miejsc, czyli 100 osób. Do tej 
liczby nie wlicza się osób zaszczepionych. 
Przypominamy o obowiązku zakładania 
maseczki w kościele.  

2. Roraty odprawiamy od poniedziałku do 
czwartku o 18.00. 

3. Spowiedź przedświąteczna: od ponie-
działku do czwartku od 7.30 do 8.00 oraz 
od 17.00 do 18.00. W wigilię 24 grudnia 
spowiadamy od 7.00 do 8.00 oraz od 9.00 
do 11.00 i od 13.00 do 15.00.

4. Chętnych do pomocy przy budowie sta-
jenki zapraszamy w czwartek na godz. 
11.00. 

5. W Wigilię msza święta o 8.00, nie będzie 
mszy św. wieczornej. Obowiązuje piątko-
wa wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. W wieczór wigilijny odczytajmy 
tekst Ewangelii o Bożym Narodzeniu, po-
módlmy się za nieobecnych, samotnych, 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
19 do 26 grudnia 2021 r.

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 podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

9.00 Za + Franciszka Chmiel –  
o radość życia wiecznego

10.30 Dziękując Najświętszemu Ser-
cu Jezusowemu i Matce Bożej 
za zdrowie i opiekę, z prośbą 
o potrzebne łaski i zdrowie na 
dalsze lata życia dla całej ro-
dziny

12.00 Za ++ Janinę i Tadeusza Gąsior 
oraz ++ z rodziny Gąsiorów  
i Kłysińskich – o dar nieba

18.00 Za ++ teściów Matyldę i Stefa-
na Widera – o dar życia wiecz-
nego

PONIEDZIAŁEK  20.12 
8.00 Za ++ Hildegardę Roszer oraz 

Annę Liber – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za + Lidię Malczewską (21. 
rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

WTOREK  21.12
8.00  Za + Jana Raka – o radość 

życia wiecznego (od przyja-
ciół)

18.00 Dziękczynna w intencji Aliny 
Pilch-Kowalczyk, z prośbą  
o powrót do sił i zdrowia

ŚRODA  22.12 
8.00 Za + Józefę Wróbel i jej męża 

oraz ++ rodziców z obu stron 
– o dar życia wiecznego

18.00 Za ++ Marię i Konrada Mora-
wiec oraz ich ++ rodziców –  
o radość życia wiecznego

CZWARTEK  23.12 
8.00 Za ++ Romana i Jadwigę Czer-

ny oraz za ++ Bronisławę  
i Wilhelma Kempka – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Adama Sikocińskiego z oka-
zji imienin oraz za jego ++ rodzi-
ców – o dar życia wiecznego

W tygodniu od 19 do 25 grudnia 2021 roku modli-
my się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkań-
ców ulicy CYBulSKiego. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wie-
kiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś 
mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 
obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



PIĄTEK  24.12
8.00 1 int. Za ++ Franciszka, Bole-

sława, Halinę Morawiec oraz 
rodzinę Kurandy i Rok oraz ++ 
z pokrewieństwa – o dar nie-
ba

 2 int. Za ++ rodziców Janinę  
i Tadeusza, dziadków oraz ++ 
z rodzin Pindel, Godula, Mo-
skwa i Gasińskich – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA  25.12 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
24.00 1 int. Pasterka – w intencji 

parafian 
 2 int. Za ++ parafian
7.30 Za ++ rodziców Marię i Józefa 

Niedzielskich oraz brata Wal-
demara  – o radość życia wiecz-
nego 

9.00 Za + Tadeusza  (rocznica uro-
dzin) – o radość życia wieczne-
go

10.30  Dziękczynna w intencji córki 
Amelii z okazji 10. rocznicy 
urodzin, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

12.00 Za ++ rodziców Franciszkę  
i Pawła Mikielewiczów oraz + 
męża Zdzisława Banasia –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za + Franciszka Goli – o dar 
życia wiecznego (od Elżbiety 
Kurzajczyk)

NIEDZIELA  26.12 
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
7.30  Za + Jerzego Orła – o radość 

życia wiecznego
9.00 Za ++ rodziców Klarę i Pawła 

Korzekwa – o dar życia wiecz-
nego

10.30 W intencji Wandy Kalinowskiej 
z okazji 85. rocznicy urodzin

12.00 1 int. Za + Marka Gierlotkę 
oraz ++ rodziców z obu stron 
– o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest św.: Leona Je-
rzego Gaś i Łucji Wiktorii Gaś,  
ich rodziców i chrzestnych

 Po mszy św. chrzest dziecka: 
Natalii Rak

18.00 Za + Jana Raka – o radość 
życia wiecznego (od Antoniny 
Czarneckiej)

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.


