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Niedziela Świętej RodziNy: jezusa, MaRyi i józefa

I czyt.: 1 Sm 1, 20-22.24-28 Psalm: 84, 2-3.5-6.9-10

II czyt.: 1 J 3, 1-2.21-24 Ewangelia: Łk 2,41-52

Betlejem  przy  ołtarzuKochani Parafianie! 

W Betlejem narodziła się największa nadzieja człowieka. Bóg z miłości do nas 
stał się jednym z nas. Przeszedł całą ludzką drogę od narodzin aż do śmierci. I co 
najważniejsze objawił, że ta ludzka droga ciągnie się dalej, przez zmartwychwstanie 
w wieczność. W każdej Eucharystii ten sam Jezus w duchowym sensie rodzi się na 
ołtarzu. Staje się Chlebem, który możemy spożywać. W Betlejem Bóg zstąpił na 
ziemię w postaci niewinnego i bezbronnego dziecka. W Eucharystii zstępuje pod 
równie pokornymi postaciami chleba i wina. Święty Franciszek, który wprowadził 
zwyczaj stajenki, pierwszą zbudował w pobliżu ołtarza, tak, aby pokazać łączność 
między Betlejem i Eucharystią. W naszej brynowskiej „bazylice” postawiliśmy  
w tym roku szopkę tuż przy ołtarzu idąc za intuicją Franciszka z Asyżu. Żłóbek jest 
miejscem, gdzie daje się pokarm zwierzętom. Maryja po urodzeniu Jezusa położyła 
Go w żłobie, co jest zapowiedzią, że Jezus stanie się pokarmem. Gromadząc się 
wokół ołtarza na Mszy świętej możemy poczuć się jak pasterze, jak królowie lub 
jak wół czy osioł. Jak kto woli. Najważniejsze, by oddać pokłon Jezusowi i przyjąć 
Go na nowo do serca z wiarą. 

Kochani! Pięknych Świąt Bożego Narodzenia! Niech nadzieja rodzi się w Was  
i rozjaśnia życie! Tego z serca życzymy.

Duszpasterze 
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Rodzina w kRyzysie

1.Nawet w Świętej Rodzinie zdarzają się sytuacje trudne. Ewangelia dzisiejsza 
pokazuje nam trudny moment w życiu Rodziny z Nazaretu. Dla wszystkich 

małżonków i rodziców to pocieszająca lekcja. Świętość nie polega na życiu bez 
kłopotów, stresów i nieporozumień. Kryzysy są częścią życia, są też ważną częścią 
życia małżeńskiego i rodzinnego. Nie da się uniknąć napięć w rodzinie. Każda mi-
łość jest poddana próbie. Kryzysy są bolesne w przeżywaniu, ale są jednocześnie 
szansą. Na co? Na dojrzalszą miłość, na miłość nie „ze względu na”, ale miłość 
„pomimo wszystko”. 

2. Dwunastoletni Jezus zgubiony w świątyni toczy trudną rozmowę ze swoimi 
rodzicami. Wszyscy rodzice i wychowawcy wiedzą doskonale, że dialog z na-

stolatkami dziećmi nie jest łatwy. Nastoletniość to trudny etap przejścia z dzieciń-
stwa w dorosłość, czas wyrywania się z rodzinnego gniazda i prób samodzielności. 
Sam Jezus w jakimś sensie okazał się typowym nastolatkiem, który zagubił się 
rodzicom. To obraz bliski wszystkim rodzicom, którzy gubią kontakt ze swoimi 
dziećmi. Dziś nastolatki raczej nie gubią się w świątyni, ale w sieciach interne-
towych, w grach komputerowych, w wirtualnym świecie. Jezus i Maryja szukają 
swojego Dziecka. I to jest ważna podpowiedź dla rodziców: trzeba szukać wytrwale 
zagubionych dzieci. Poświęcić im czas, nieraz zrezygnować ze swoich celów. Byle 
tylko odnaleźć dziecko i podjąć rozmowę. 

3. „Synu, czemuś nam to uczynił?”. W tych słowach Maryi wyczuwamy cierpie-
nie. Iluż rodziców zadaje to samo pytanie dzieciom: „czemu nam to robisz?”. 

Zauważmy, że ani po stronie Matki, ani Jej Syna nie ma złej woli. Oboje chcą 
dobrze. A jednak zabolało. To kolejna ważna lekcja życia rodzinnego. Mąż i żona, 
rodzice i dzieci żyjąc blisko siebie, ranią się i bywają ranieni. Najczęściej powodem 
tych ran jest nasza małość: egoizm, pycha, pożądanie itd. Ale nie zawsze powo-
dem jest grzech. Np. kiedy dzieci opuszczają rodzinny dom i zakładają własny, 
rodzice cierpią. Czują się odstawieni na boczny tor. To boli mimo, że nie ma tu 
mowy o grzechu. Taka jest po prostu kolej rzeczy. 

4. „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Ciekawe jest to, że 
Maryja na pierwszy plan wysuwa ból Józefa, a nie swój własny. Rozmawia-

jąc z Synem buduje, wzmacnia autorytet ojca. To kolejna konkretna wskazówka, 
zwłaszcza dla matek. Dziecko zna matkę od początku swego istnienia. Jest z nią 
związane fizycznie. Kobieta przez doświadczenie ciąży i porodu staje się matką. 
Mężczyzna pozostaje z boku tego wszystkiego. Jego stawanie się ojcem to dłuższy 
proces, w którym żona powinna go wesprzeć. Dziecko rozpoznaje ojca w człowie-
ku, którego kocha jego mama. 

5. „Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”. Nawet najlepsza roz-
mowa nie wyjaśnia wszystkiego. Trzeba pogodzić się z tym, że inny człowiek 

to jakby inny świat. Miłość pozwala poznać drugiego, ale są granice poznania. 
Musimy uczyć się kochać innych nawet wtedy, gdy ich nie rozumiemy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Ks. Tomasz Jaklewicz: „Czy Jezus mógł się przeziębić?”. To intrygujący 
tytuł książki, w której odpowiadasz na pytania dotyczące tajemnicy 

Jezusa Chrystusa. Pytania w sam raz na Boże Narodzenie. Więc jak to było  
z tą podatnością Pana Jezusa na choroby? 

O. Dariusz Kowalczyk: Zanim odpowiem, chciałbym pokreślić, że niektóre po-
zornie banalne pytania, które zadaje mi w tej książce Tomasz Rowiński zmusiły 
mnie do sporego wysiłku. Nieraz umyka nam prawda o cielesności Jezusa i za-
czyna On przypominać bardziej ideę niż żywego człowieka. Dlatego pytania o to, 
czy mógł się przeziębić lub czy był przystojny mają sens, bo zwracają nam uwagę 
na realność człowieczeństwa Jezusa. 

A zatem, czy Jezus mógł zachorować? 

Tak, ponieważ choć był prawdziwym Bogiem, był także prawdziwym człowie-
kiem, a nie jedynie Bogiem, który objawił się w masce czy przebraniu człowieka. 
Człowiek może wpaść do rzeki i się utopić lub zapaść na śmiertelną chorobę. 
Jeśli ciało Jezusa od narodzenia miałoby jakieś specjalną ochronę przed cho-
robami, to czy byłoby ono rzeczywiście ludzkim ciałem? W pierwszych wiekach 
istniała herezja zwana doketyzmem (gr. dokein – wydawać się). Głosiła ona, że 
Jezusa nie miał fizycznego ciała, a Jego współczesnym tylko wydawało się, że 
jest człowiekiem. Pozornie też cierpiał i umarł na krzyżu. Kościół potępił takie 
poglądy jako sprzeczne z wiarą chrześcijańską. 

Wierzymy, że Jezus był bez grzechu. Skoro był 
wolny od „chorób” duszy, to dlaczego nie był 
wolny od chorób ciała? 

Ale przeziębienie nie jest grzechem (śmiech),  
a zatem Jezus mógł mieć katar czy grypę. Grzech 
nie należy do istoty człowieka. Przeciwnie, czło-
wiek został stworzony na Boże podobieństwo, 
czyli bezgrzeszność jest naszym powołaniem. Ma-
ryja, najprawdziwsza z ludzi też była bezgrzeszna, 
ale pewnie nieraz parzyła dla syna jakieś ziółka. 
Pomyślmy o rzezi niewiniątek dokonanej przez 
Heroda. Jezus mógł wtedy zginąć. Józef ostrzeżo-
ny przez Boga ucieka z Maryją i Jezusem do Egip-
tu, Józef okazał się narzędziem w rękach Bożej 
opatrzności, ale Bóg nie zawiesza praw natury ani 
ludzi nie stają się w jego ręku marionetkami, dzia-

Czy Jezus mógł się przeziębić?

Okładka książki pt. 
„Czy Jezus może się przeziębić?”
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łają w wolności. Życie Jezusa było z jednej strony prawdziwie ludzkie i naturalne, 
a z drugiej w pełni cudowne i nadprzyrodzone. 

W jakim sensie było cudowne? 

Największym cudem jest samo wcielenie. To, że Bóg, nieskończony i wieczny 
Absolut, mógł stać się człowiekiem. Muzułmanie czczą Jezusa jako proroka, ale 
nie uznają Go za Boga. Nie ma w tym nic dziwnego. Jak bowiem nieskończony Bóg 
może stać się skończonym stworzeniem? Jeden, święty, wszechmocny, wszech-
wiedzący Bóg  nie może podlegać ograniczeniom.  Dlatego właśnie orędzie chrze-
ścijańskie jest całkowitą nowością. Czytamy w Liście do Filipian: „On, istniejąc 
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. 
(…) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej (Flp 2,6-8)”. Właśnie! W centrum chrześcijańskiej wiary stoi Bóg, który 
najpełniej objawił się w Jezusie zmartwychwstałym, a wcześniej ukrzyżowanym, 
zabitym. Bóg jest miłością – mówi św. Jan. Nie mógłby jednak być naprawdę mi-
łością, gdyby był sam, jeden samotny. Prawda o Trójcy Świętej Bogu Ojcu, Synu 
i Duchu Świętym pokazuje nam, że  Bóg nie jest samotnym, ale jest jednością 
wspólnoty miłości. Bóg jest nieskończony, ale jest to nieskończoność miłości, 
wszechmogący ale jako wszechmoc miłości, a nie robienia czegokolwiek. Bóg 
jest zawsze większy od tego co możemy o Nim pomyśleć, ale w pewnym sensie 
jest zawsze mniejszy od naszych wyobrażeń, co pokazał przez śmierć na krzyżu. 
Dlatego właśnie mógł się stać człowiekiem autentycznym, we wszystkim co do 
nas podobnym, a wyjątkiem grzechu. Czyż to nie jest fantastyczne, że Bóg jest 
właśnie taki? 

Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że Bóg jest mniejszy od naszych 
wyobrażeń. W Boże Narodzenie widzimy Go właśnie jako Kogoś tak bardzo 
małego. Bezbronne, małe Niemowlę robiące w pieluchy, któremu zagraża 
grypa i Herod. Jest śmiertelny, ma ciało podatne na ból, na śmierć. Ale 
cierpienie i śmierć są konsekwencją grzechu Adama. Jezus przyjmuje te 
konsekwencje. 

Ojcowie Kościoła mówili, że to, co nie zostało przyjęte przez Boga, nie może 
być zbawione. Jeśli zatem Bóg zbawił całego człowieka (duszę i ciało), to znaczy, 
że przyjął naszą naturę taką, jaka ona jest w rzeczywistości, czyli zranioną przez 
grzech. Chrześcijaństwo nie głosi odrzucenia ciała i przeniesienia się do świata 
duchów. Zbawienie człowieka oznacza przemianę całej rzeczywistości. Apoka-
lipsa zapowiada nową ziemię i nowe niebo. Chrześcijaństwo nigdy nie było ro-
dzajem spirytualizmu. Czasem prowokuję mówiąc, że chrześcijaństwo jest praw-
dziwym materializmem – w tym sensie, że obiecuje wieczność cielesności. Nie 
wolno zatem redukować chrześcijańskiej duchowości do życia duszy. Bóg chce 
uświęcić, przebóstwić całego człowieka: jego ciało i duszę. 
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Często słychać ten zarzut, że to chrześcijanie „uznali” później Jezusa za Boga, 
ale ona sam uważał się tylko za rabbiego nikogo więcej. 

Dla Żydów słowo „Bóg” oznaczało Jahwe, który objawił się w historii Starego 
Testamentu. Do tego Boga Jezus zwracał się, jak mówiliśmy, w modlitwie. Jego 
nazywał Ojcem. Jednocześnie wskazywał, że ta relacja jest na tyle wyjątkowa, że 
Jego żydowscy przeciwnicy oskarżali Go: „Ty będąc człowiekiem uważasz siebie 
za Boga (J 10,33)”. Ten sam ewangelista stwierdza: „Dlatego więc usiłowali Ży-
dzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga 
nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5,18). Czynił się równym 
Bogu, kiedy przyznawał sobie prawo do odpuszczania grzechów, kiedy czynił się 
Panem szabatu albo kiedy mówił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim 
Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8,58). Takich wypowiedzi Jezusa jest więcej. 
Owszem, Jezus nie nazywał siebie Bogiem, ale czynił Mu się równym jako jed-
norodzony Syn Boży. Za to właśnie został skazany na śmierć. Za bluźnierstwo, 
które polegało na tym, że czynił się Bogiem. Więc są trzy możliwości. Albo Jezus 
był oszustem albo osobą niezrównoważoną psychicznie z manią Boskiej wielko-
ści albo rzeczywiście był tym, za kogo się podawał. Ewangelie opowiadają się za 
tą trzecią możliwością. W jakimś sensie każdy z nas musi wybrać. 

18 lat modlitwy wzajemnej już dawno za nami!
Kochani Parafianie!

Z największą radością pragnę Wam oznajmić, że 23 lutego br. minęło 18 lat od 
kiedy   modlimy się wzajemnie za siebie. I BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI za wszelkie 
otrzymane przez nas łaski w tym czasie. Przypomnę, że w lutym 2003 roku po 
lekturze Ewangelii o uzdrowieniu paralityka wpadłam na pomysł, aby zapropono-
wać łańcuch modlitwy polegający na tym, że co tydzień będziemy się modlić za 
mieszkańców konkretnej ulicy w naszej parafii. W tym celu opracowałam specjalny 
harmonogram. 

Pisałam wówczas: – Mam nadzieję, że chętnie włączą się do tej modlitwy ludzie 
starsi, chorzy, może będą pamiętać śpieszący się do pracy i matki krzątające się 
przy obiedzie dla rodziny. I tak łańcuch modlitwy oplecie wszystkich... Modląc się za 
siebie będziemy podobni do czterech przyjaciół paralityka, którzy z ogromną wiarą 
przynieśli go do Jezusa. A my będziemy Jezusowi „przynosić” siebie nawzajem! 

Trwał wtedy Rok Różańca ogłoszony przez naszego papieża Jana Pawła II, więc 
polecałam właśnie tę formę modlitwy. Ta prosta i głęboka modlitwa może być 
odmawiana indywidualnie lub w gronie rodzinnym i zawsze przez Maryję prowadzi 
do Chrystusa! Ksiądz proboszcz Eugeniusz Krasoń zaakceptował wówczas mój 
pomysł, a w niedzielnej homilii zwrócił się do nas wszystkich z prośbą, abyśmy 
do tego parafialnego banku modlitwy dołączyli bank uśmiechu i bank dobrych 
uczynków. Pamiętajmy o tym! 

Krystyna Kajdan
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H A R M O N O G R A M
modlitwy wzajemnej w naszej parafialnej wspólnocie trwającej  nieprzerwa-

nie od 23 lutego 2003 roku, czyli ponad 18 lat!

Lp. W tygodniu od ........ do ........ modlimy się za mieszkańców ulicy:

1. od 12 grudnia do 18 grudnia 2021 Brynowskiej

2. od 19 grudnia do 25 grudnia 2021 Cybulskiego

3. od 26 grudnia 2021 do 01 stycznia 2022 Czyżyków

4. od 02 stycznia do 08 stycznia 2022 Drozdów

5. od 09 stycznia do 15 stycznia 2022 Dworskiej

6. od 16 stycznia do 22 stycznia 2022 Dzięciołów

7. od 23 stycznia do 29 stycznia 2022 Gilów

8. od 30 stycznia do 05 lutego 2022 Św. Huberta

9. od 06 lutego do 12 lutego 2022 Jerzyków

10. od 13 lutego do 19 lutego 2022 Kalinowskiego

11. od 20 lutego do 26 lutego 2022 Kanarków

12. od 27 lutego do 05 marca 2022 Kępowej

13. od 06 marca do 12 marca 2022 Kiepury

14. od 13 marca do 19 marca 2022 Kluzika

15. od 20 marca do 26 marca 2022 Kłodnickiej

16. od 27 marca do 02 kwietnia 2022 Kolejowej

17. od 03 kwietnia do 09 kwietnia 2022 Kosów

18. od 10 kwietnia do 16 kwietnia 2022 Kościuszki

19. od 17 kwietnia do 23 kwietnia 2022 Kukułek

20. od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2022 Ligęzy

21. od 01 maja do 07 maja 2022 Lubiny

22. od 08 maja do 14 maja 2022 Mierzejewskiego
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23. od 15 maja do 21 maja 2022 Modrzejewskiej

24. od 22 maja do 28 maja 2022 Nasypowej

25. od 29 maja do 04 czerwca 2022 Opalińskiego

26. od 05 czerwca do 11 czerwca 2022 Orkana

27. od 12 czerwca do 18 czerwca 2022 Parczewskiego

28. od 19 czerwca do 25 czerwca 2022 Pawiej

29. od 26 czerwca do 02 lipca 2022 Połomińskiej

30. od 03 lipca do 09 lipca 2022 Przepiórek

31. od 10 lipca do 16 lipca 2022 Przyklinga

32. od 17 lipca do 23 lipca 2022 Rolnej

33. od 24 lipca do 30 lipca 2022 Rzepakowej

34. od 31lipca do 06 sierpnia 2022 Rzeszótki

35. od 07 sierpnia do 13 sierpnia 2022 Saloniego

36. od 14 sierpnia do 20 sierpnia 2022 Siennej

37. od 21 sierpnia do 27 sierpnia 2022 Sikorek

38. od 28 sierpnia do 03 września 2022 Skowronków

39. od 04 września do 10 września 2022 Słowików

40. od 11 września do 17 września 2022 Starej Kłodnickiej

41. od 18 września do 24 września 2022 Stoińskiego

42. od 25 września do 01 października 2022 Szczygłów

43. od 02 października do 08 października 2022 Szpaków

44. od 09 października do 15 października 2022 Św. Teresy

45. od 16 października do 22 października 2022 Warzywnej

46. od 23 października do 29 października 2022 Żytniej

47. od 30 października do 05 listopada 2022 W intencji naszych Duszpasterzy

48. od 06 listopada do 12 listopada 2022 O nowe powołania kapłańskie i zakonne  
z naszej parafii
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„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przyszliśmy oddać Mu pokłon”

(Mt 2,2)

S
łowa te – wypowiedziane przez 
Mędrców przybyłych z daleka, aby 
złożyć Dzieciątku Jezus dość ta-

jemniczą wizytę – znajdziemy jedynie  
w Ewangelii św. Mateusza. 

Mędrcy ci w małej grupce podejmują 
długą podróż za słabym światłem gwiaz-
dy, w poszukiwaniu Światła największe-
go, dla wszystkich widocznego: Króla, 
który już się narodził i jest na świecie. Nic 
więcej o tych Mędrcach nie wiadomo, ale 
to wydarzenie pobudza do refleksji i do 
życia prawdziwie chrześcijańskiego. 

Chrześcijanie z Bliskiego Wschodu 
wybrali właśnie te słowa na tegoroczny 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan1. 
Jest to wspaniała okazja, aby akceptując 
się wzajemnie, ponownie podążać razem, 
otwarci na Boży plan dawania przede 
wszystkim świadectwa Jego miłości do 
każdego człowieka i do wszystkich ludzi 
na ziemi.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę  
na Wschodzie i przyszliśmy oddać 

Mu pokłon”.

Oto co piszą chrześcijanie z Bliskiego 
Wschodu w materiałach przygotowanych 
na Tydzień Modlitw: „(…) pojawienie 
się cudownej gwiazdy na niebie stanowi 
długo oczekiwany znak nadziei, który 
prowadzi Mędrców, a w istocie wszyst-
kie narody ziemi do miejsca, w którym 
objawia się prawdziwy król i Zbawiciel. 
Ta gwiazda jest darem, oznaką miłującej 
obecności Boga dla całej ludzkości. (…) 
Mędrcy uosabiają upragnioną przez Boga 
jedność wszystkich narodów. Przybywają 
z odległych krajów i reprezentują różne 
kultury, ale wiedzie ich to samo pragnie-
nie, aby zobaczyć i poznać nowonaro-
dzonego króla, wejść do małego domu 
w Betlejem i zjednoczyć się w prostym 
akcie składania hołdu i ofiarowania da-
rów. Chrześcijanie mają być dla świata 
znakiem Boga, który urzeczywistnia upra-
gnioną przez Niego jedność. Wywodzący 
się z różnych kultur, ras i języków chrze-
ścijanie poszukując Chrystusa, spotykają 
się na tej drodze i dzielą wspólne pra-
gnienie oddawania Mu czci. Misją ludu 
chrześcijańskiego jest zatem bycie takim 
znakiem jak gwiazda, drogowskazem dla 

st
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ń 
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ludzkości spragnionej Boga i prowadze-
nie wszystkich do Chrystusa”2. Gwiazda, 
która rozbłyska dla Mędrców, świeci dla 
wszystkich, zapala się przede wszystkim 
w głębi serca, które pozwala się oświecić 
miłości. Każdy z nas może dostrzec tę 
gwiazdę, podążać za nią i osiągnąć cel, 
jakim jest spotkanie z Bogiem i braćmi  
w codziennym życiu, aby dzielić się na-
szymi dobrami ze wszystkimi.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę  
na Wschodzie i przyszliśmy oddać 

Mu pokłon”.

Oddawanie czci Bogu jest fundamen-
talne, by stanąwszy wobec Niego poznać, 
kim jesteśmy: małymi, kruchymi, zawsze 
potrzebującymi przebaczenia i miłosier-
dzia i dlatego szczerze gotowymi, by 
taką samą postawę przyjmować wobec 
innych. Cześć należna jedynie Bogu wyra-
ża się najpełniej w uwielbieniu Go. 

Zobaczmy, co mówiła na ten temat 
Chiara Lubich: „Ale co to znaczy wielbić 
Boga? To postawa, która prowadzi wprost 
do Niego samego. Oddawać Bogu cześć, 
wielbić Boga oznacza mówić Mu: «Ty 
jesteś wszystkim», to znaczy: «Jesteś, 
który jesteś»; a ja mam wielki przywilej 
życia, by to rozpoznać.

 Adorować Boga to znaczy również po-
wiedzieć: «Ja jestem niczym». I nie mają 
to być tylko słowa. Aby oddać pokłon 
Bogu należy unicestwić samych siebie  
i pozwolić, by to On zatryumfował w nas  
i w świecie. (…) Lecz najpewniejsza dro-
ga, aby dojść do uznania egzystencjalnej 
nicości nas samych i uznania Boga za 
wszystko, jest w pełni pozytywna. Aby 
unicestwić nasze myśli, musimy myśleć 
o Bogu i przyjmować za swoje Jego myśli 
objawione nam w Ewangelii. Aby unice-
stwić naszą wolę, musimy wypełniać 
Jego wolę, którą wskazuje nam chwila 
obecna. Aby unicestwić nasze nieupo-

rządkowane namiętności, wystarczy,  
że w sercu mamy miłość do Niego i ko-
chamy naszych bliźnich, dzieląc z nimi 
troski, kłopoty, problemy, radości. 

Jeśli nieustannie jesteśmy «miłością», 
wtedy, prawie nie zdając sobie z tego 
sprawy, jesteśmy nicością. Będąc nicością, 
świadczymy życiem o wielkości Boga,  
że On jest wszystkim, a w ten sposób 
prawdziwie oddajemy pokłon Bogu”3. 

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę  
na Wschodzie i przyszliśmy oddać 

Mu pokłon”.

Możemy przyjąć za swoje słowa chrze-
ścijan z Bliskiego Wschodu: „Mędrcy, 
gdy znaleźli Zbawiciela i wspólnie oddali 
Mu cześć, ostrzeżeni we śnie, wracają 
do swoich krajów inną drogą. Podobnie 
jedność, której doświadczamy podczas 
wspólnej modlitwy, musi inspirować nas 
do powrotu nowymi drogami do nasze-
go życia, naszych Kościołów i naszego 
świata. (…) Dzisiejsza służba Ewangelii 
wymaga zaangażowania w obronę godno-
ści ludzkiej, zwłaszcza najbiedniejszych, 
najsłabszych i zepchniętych na margi-
nes. (…) Nowa droga kontaktów między 
Kościołami jest drogą jedności, której 
szukamy ofiarnie, z odwagą i śmiałością, 
aby dzień po dniu «Bóg był wszystkim we 
wszystkich» (1 Kor 15, 28)”4. 

Letizia Magri 

1  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony każ-
dego roku na półkuli północnej od 18 do 25 stycznia. Na 
półkuli południowej, gdzie w styczniu trwają wakacje, Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony  
w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdzie-
siątnicy, co również zyskuje rangę symbolu. 

2 Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 
stycznia i cały rok 2022, Warszawa 2021, s. 5-6.

3  Chiara Lubich, Słowo Życia, Luty 2005 r.
4 Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 

stycznia i cały rok 2022, Warszawa 2021, s. 8.
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P O D z i ę K O W A N i e

W piątek 17.12 nadzór technicz-
ny odebrał ostatecznie windę dla 

Natalki. Taki piękny prezent na święta.  
I mimo że wykończenie klatki, w której 
winda się znajduje, jeszcze potrwa do lata, 
to z windy już możemy korzystać. Jeste-
śmy przeszczęśliwi, ale przede wszystkim 
ogromnie wdzięczni Księdzu Proboszczo-
wi, ks. Tomkowi, Siostrom Szkolnym de 
Notre Dame oraz kochanym Parafianom, 
którzy nas wsparli finansowo, ale i modlitwą 
oraz dobrym słowem i wielką życzliwością. 
Dziękujemy najserdeczniej w imieniu Na-
talki, która już czeka na wiosenne spa-
cery, cieszy się, że rzadziej będą zdarzać 
się sytuacje, że nie będzie mogła wyjść  
z domu, bo rodzice nie są w stanie jej znieść. 
Dziękujemy za Waszą solidarność, niezmier-
nie nas to porusza! Niech dobry Bóg Wam 
błogosławi!

Anna i Adam Miozgowie z dziećmi
Radość Natalki i jej rodziny z windy ułatwiajćej 

codzienne życie jest ogromna! (fot. Adam Miozga)

Ks. prałat Marek Gancarczyk 
(fot. ks. Tomasz Jaklewicz)

Drogi Księże MARKU! 
W Nowy Rok będziesz świętował kolejną rocznicę 
urodzin. Pierwszy raz na Brynowie. Bardzo się z tego 
cieszymy! z okazji Twojego święta wyrażamy naszą 
wdzięczność i życzenia. 

Dziękujemy za głoszone słowo Boże i wszelką pomoc 
w duszpasterstwie. 

Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, 
żeby Ci u nas na Brynowie było dobrze, żeby Ci nie 
brakło wytrwałości i mocy Ducha Świętego w kapłań-
skim posługiwaniu, życzymy także pogody ducha  
w codziennych zmaganiach i krzepkiego zdrowia.

Niech Maryja, Święta Boża Rodzicielka i Matka Ka-
płanów, otacza Cię płaszczem swojej opieki!  

z darem modlitwy

Ks. Tomasz Jaklewicz, proboszcz
Ks. Tomasz Klikowicz
Wdzięczni Parafianie
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Boże Narodzenie A.D. 2021

Życzenia z klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z Hajnówki

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę: Maryję, Józefa i Narodzonego Jezusa, rozwa-

żamy Tajemnicę Wcielenia i czerpiemy z Niej prawdziwą radość i nadzieję, 

która pozwala nam przedstawiać z ufnością wszystkie nasze troski codziennych 

dni, dobremu Bogu. W naszym powołaniu do nieustającej adoracji Syna Boże-

go w Najświętszej Eucharystii, Święta Rodzina staje się nam wzorem do bycia  

z Bogiem w każdej chwili naszego zakonnego życia. W tych chwilach, szczególnie 

gdy jesteśmy zgromadzone w kaplicy, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich: 

Rodzinach, Przyjaciołach, Dobrodziejach i wszystkich, którzy kiedykolwiek pole-

cali nam swoje modlitewne intencje. Niech światło wiary i miłości promieniujące 

od Świętej Rodziny, oświeca drogi naszego życia, które zawsze będą kierowane 

ku Bogu. Święta Narodzenia Jezusa niech będą szczególną okazją do powitania 

Świętej Rodziny w naszych domach, wspólnotach i sercach.

Błogosławionych, pełnych radości i pokoju Świąt!

z modlitwą
Siostra Maria Franciszka, przełożona

z Siostrami



12

Og³oszenia duszpasterskie
N i e d z i e l a  Ś w i ę t e j  R o d z i N y 

WPROWADzeNie DO LiTURGii:

(26 grudnia 2021 r.)

Tego dnia swoje urodziny obchodzi ks. 
Marek Gancarczyk. Msza w jego intencji  
zostanie odprawiona o 12.00.  

5. Odwiedziny chorych przesuwamy na so-
botę 8 stycznia. 

6. W następną niedzielę, czyli 2 stycznia, 
obchodzić będziemy w naszej parafii 
odpust ku czci Najświętszego Imienia 
Jezus. Naszym kaznodzieją będzie ks. 
Jan Buchta, emerytowany proboszcz  
z Knurowa, nasz były wikary. Po Mszy 
św. o 10.30 będziemy wręczać nagrody 
za uczestnictwo w roratach. 

7. Zapraszamy raz jeszcze do udziału  
w konkursie kolęd i pastorałek pt. „Śpie-
wamy Jezusowi i Maryi”. Konkurs od-
bywa się tylko online. Na e-maila para-
fialnego (brynow.jm@katowicka.pl) do 
2 stycznia 2022 r. należy przesłać link 
do filmu z wykonanym utworem oraz 
wypełnione formularze. Regulamin i for-
mularze konkursu znajdują się na stronie 
naszej parafii.

8. Jak już ogłaszaliśmy w tym roku z po-
wodu pandemii nie będzie wizyty dusz-
pasterskiej. W Uroczystość Objawienia 
Pańskiego po każdej Mszy świętej pomo-
dlimy się za mieszkańców naszej parafii. 
Będzie można wtedy zabrać ze sobą wodę 
święconą i kredę. Kto zechce, może złożyć 
ofiarę kolędową w kopercie. 

9. Do świątecznego numeru Gościa Nie-
dzielnego dołączona jest płyta CD z Biblią 
Audio. Cena tego podwójnego numeru 
wynosi 10 zł. 

10. Na czas świętowania Oktawy Bożego 
Narodzenia przyjmijmy Boże błogosła-
wieństwo. 

Drugi Dzień Świąt przypada  
w niedzielę, dlatego wraz z całym 

Kościołem obchodzimy dziś Świę-
to Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi  
i Józefa. Wcielony Bóg wychowywał 
się jako człowiek otoczony miłością 
matki i ojca. Modlimy się dziś za 
wszystkie rodziny, aby panowała  
w nich miłość, zgoda, przebaczenie  
i pokój. 

Kolekta przeznaczona jest na Wy-
dział Teologiczny UŚ. Bóg zapłać za 
każdą ofiarę. 

1. W poniedziałek obchodzimy święto 
św. Jana Apostoła, po mszach zgodnie  
z tradycją błogosławimy wino. We wtorek 
święto św. Młodzianków. Po mszy poran-
nej i wieczornej będziemy błogosławić 
dzieci. 

2. Kancelaria parafialna będzie w tym ty-
godniu czynna tylko od poniedziałku do 
środy. 

3. W piątek ostatni dzień roku kalendarzowe-
go. Podczas wieczornej Mszy św. podzię-
kujemy Bogu za miniony rok. Po Mszy św. 
odprawimy nabożeństwo dziękczynne. 
Mszę świętą odprawimy wcześniej niż 
zwykle, czyli  już o 17.00. 

4. Oktawa Narodzenia Pańskiego kończy się 
1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi. Msze święte będą we-
dług porządku niedzielnego. Jest to dzień 
modlitwy o pokój na świecie. Kolekta na 
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
26 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

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 Kalinow-

skiej z okazji 85. rocznicy 

urodzin

12.00 1 int. Za + męża Marka Gier-

lotkę oraz ++ rodziców z obu 

stron – o radość życia wiecz-

nego

 2 int. W intencji dzieci przyj-

mujących chrzest po mszy 

świętej: Leona Jerzego Gaś, 

Łucji Wiktorii Gaś oraz Natalii 

Rak, ich rodziców i chrzest-

nych

18.00 Za + Jana Raka – o radość 

życia wiecznego (od Antoniny 

Czarneckiej)

PONIEDZIAŁEK  27.12 
ŚWIĘTO ŚW. JANA 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
8.00 Za ++ rodziców Feliksa i Ger-

trudę Lubina oraz ++ brata 

Leonarda z żoną oraz za sio-

strę Małgorzatę – o radość 

życia wiecznego

18.00 Za + Stanisława Kajda –  

o radość życia wiecznego

WTOREK  28.12 
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, 
MĘCZENNIKÓW
8.00  Za ++ Michała, jego ojca  

i dziadków z obu stron – o dar 

życia wiecznego

Od 26 grudnia 2021 do 1 stycznia 2022 modli-
my się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla miesz-
kańców ulicy CzYŻYKÓW, a od 2 do 8 stycznia 
2022 roku dla mieszkańców ulicy DROzDÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych  
i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kie-
dyś mieszkali przy tych ulicach. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 
nadziei oraz obfitych darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
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18.00 Za ++ Benignę i Stanisława 

Młynarczyk oraz Magdalenę  

i Mariana Rygus – o radość 

życia wiecznego

ŚRODA  29.12 
V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZE-
NIA
8.00 Za + Wojciecha Kilara (8. 

rocznica śmierci) oraz jego + 

żonę Barbarę – o radość życia 

wiecznego

18.00 Za + męża Bogdana Kajdana, 

+ szwagra Marka Byrskiego  

oraz za + Zygmunta Radwana 

– o dar życia wiecznego

CZWARTEK 30.12 
VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZE-
NIA
8.00 Za ++ Helenę i Franciszka 

Goli – o radość życia wiecz-

nego (od rodziny Wróbel)

18.00 W intencji Ewy i Andrzeja  

z okazji 43. rocznicy ślubu,  

z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie, 

także dla całej rodziny

PIĄTEK 31.12 
VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARO-
DZENIA
8.00 Za ++ Helenę i Jana Łabędz-

kich oraz Bolesława Skrzy-

niarz – o radość życia wiecz-

nego

17.00 W intencji parafian – na za-

kończenie roku kalendarzo-

wego

SOBOTA  01.01 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI
7.30 W intencji rodziny Krystyny  

i Stefana, z prośbą o zdrowie 

i błogosławieństwo Boże

9.00 Za + Sylwestra Hauffe (92. 

rocznica urodzin) – o radość 

życia wiecznego

10.30  W intencji Antoniny z okazji 

92. rocznicy urodzin, z po-

dziękowaniem Bogu i Matce 

Bożej za dotąd otrzymane 

łaski oraz prośbą o dalszą 

opiekę i zdrowie

12.00 W intencji ks. Marka Gancar-

czyka z okazji rocznicy uro-

dzin, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo, dary Ducha 

Świętego i zdrowie

18.00 Za + Jana Maresza – o radość 

życia wiecznego

NIEDZIELA  02.01 
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS
7.30  Za ++ rodziców Elżbietę  

i Bolesława Wojtas oraz brata 
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Romana – o radość życia 

wiecznego

9.00 Za + Edwarda Grzyśkę – o dar 

życia wiecznego (od sąsia-

dów)

10.30 Za + Kazimierza Kostiana 

(rocznica urodzin) oraz za + 

żonę Stanisławę (5. rocznica 

śmierci) – o radość życia 

wiecznego

12.00 Suma odpustowa w intencji 

parafian

18.00 Za + Bernadetę Krężel,  

z domu Dyrdał (1. rocznica 

śmierci) – o radość życia 

wiecznego

PONIEDZIAŁEK  03.01 
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO 
IMIENIA JEZUS
8.00 Za ++ rodziców, teściów, po-

krewieństwo z obu stron oraz 

za dusze w czyśćcu cierpiące  

– o radość życia wiecznego

18.00 W intencji Juliana z okazji 85. 

rocznicy urodzin, z podzięko-

waniem za otrzymane łaski  

i prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo i zdrowie

WTOREK  04.01
8.00  Za + Stanisławę Mysiura –  

o dar życia wiecznego (od 

sąsiadów)

18.00 Za ++ Pawła Wypiór (rocznica 

urodzin) i + żonę Reginę Wy-

piór oraz ++ rodziców z obu 

stron – o radość życia wiecz-

nego

ŚRODA  05.01 
8.00 Za ++ Agnieszkę i Kazimierza 

(5. rocznica śmierci) Górskich 

– o radość życia wiecznego

18.00 Dziękczynna w intencji Ste-

fanii Kempka z okazji 80. 

rocznicy urodzin, z prośbą  

o zdrowie i Boże błogosła-

wieństwo

CZWARTEK  06.01 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.30  Dziękczynna w intencji Anny 

z okazji 90. rocznicy urodzin, 

z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo i zdrowie

9.00 Za + Krystynę Gacek oraz ++ 

Adelę i Władysława Gierek –  

o dar życia wiecznego 

10.30 W intencji małżonków Józefa 

i Teresy Kościelniak z okazji 

50. rocznicy ślubu, z podzię-

kowaniem Matce Bożej Nie-

ustającej Pomocy i prośbą  

o dalsze Boże błogosławień-

stwo i zdrowie dla całej rodzi-

ny



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.

12.00 1 int. W intencji Stanisławy 

Pytki i jej rodziny, z prośbą  

o wszelkie potrzebne łaski  

i zdrowie

 2 int. W intencji parafian

18.00 Za ++ Marię Okulińską (4. 

rocznica śmierci) oraz syna 

Piotra (5. rocznica śmierci)  

– o radość życia wiecznego

PIĄTEK  07.01
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 

Różańca Świętego i ich ro-

dzin

18.00 Za + Teresę Drymer (1. rocz-

nica śmierci) – od sąsiadów 

i znajomych

SOBOTA  08.01 
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego

18.00 Za ++ Mariannę i Władysława 

Chołowczak oraz Julię i Annę 

Jezierski – o radość życia 

wiecznego

NIEDZIELA  09.01 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7.30  Za ++ Kazimierza Dziuby oraz 

rodziców Genowefę i Tade-

usza Dziuby – o radość życia 

wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Leszka i Ma-

rię oraz dziadków i pokrewień-

stwo z obu stron – o dar życia 

wiecznego

10.30 Za ++ Marię, Leona i Pawła 

Pośledzkich – o radość życia 

wiecznego

12.00 W intencji dzieci przyjmują-

cych chrzest św., ich rodziców 

i chrzestnych oraz za roczne 

dzieci

18.00 Za + Kazimierza Kostiana (od 

koleżanek córki Barbary) –  

o radość życia wiecznego


