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I czyt.: Iz 2, 1-5 Psalm: 122, 1b-2.4-9

II czyt.: Rz 13, 11-14 Ewangelia: Mt 24, 37-44

I  N I E D Z I E L A  A D W E N T U

Przyjdź Panie i bądź! 

Przyznam się, że kiedyś bardzo lubiłem Adwent. Dziś lubię go mniej, głównie 
dlatego, że coraz trudniej znoszę przedświąteczną gorączkę, cały ten ko-

mercyjny zgiełk w rytmie Jingle Bells. Chyba się starzeję i tęsknię za dawnymi 
świętami. Wszystko było biedniejsze, skromniejsze, prostsze. Szynka za komu-
ny była tylko na święta, podobnie pomarańcze. Ale jakoś to lepiej smakowa-
ło. Prezenty bardziej cieszyły. Kolędy śpiewało się na całe gardło. Lubiłem jako 
ministrant pomagać w dekoracji kościoła, przynosić zakurzone figurki do szop-
ki, dekorować choinki itd. Teraz jak typowy zmierzły farorz martwię się, czy 
znajdziemy właściwe choinki, czy się nie wywrócą w kościele, czy spodobają 
się nowe figurki do stajenki… Oj, powiało pesymizmem. Wybaczcie. Trudno mi 
przestać myśleć o cierpieniu Ukrainy, o ludziach pozbawionych prądu, wody, 
dachu nad głową, żyjących w lęku przed pociskami. Wiem, dalej brnę w ponu-
ractwo. A przecież Adwent to czas budzenia nadziei. To wielka lekcja czekania 
na Boga. Roraty zaczynają się w ciemności. Każdy z nas ma swoje mroki, swoją 
samotność, ból, poczucie zagubienia. Ale gdy śpiewamy Chwała, robi się jasno. 
Więc mimo tylu powodów do smucenia się, nie traćmy ducha. Zapalmy lampio-
ny, przyjdźmy na roraty, módlmy się, zróbmy adwentowe postanowienia. Wo-

łajmy Marana tha, 
Przyjdź Panie Jezu. 
I bądź z nami, za-
pal światło. Poza 
Bogiem nie mamy 
innej nadziei. 

ks. Tomasz 
Jaklewicz

Wasz Proboszcz 
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Czuwać, Czyli budować arkę

1.„Syn Człowieczy przyjdzie”. Paruzja, czyli powtórne przyjście Jezusa, to pierw-
szy adwentowy temat. Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego advenire – 

przyjść. Uroczyste wejście cesarza-boga do swej świątyni nazywano w Rzymie ad-
ventus. Chrześcijanie przejęli to słowo i nadali mu nowy sens. Dwa tysiące lat temu 
Jezus, Boży Syn, przyszedł na świat. To było Jego pierwsze przyjście, pierwszy adven-
tus. Teraz czekamy na Jego powtórne przyjście, które będzie definitywną intronizacją 
Króla wszechświata. To powtórne przyjście ma dwa wymiary. Jeden dotyczy wielkiej 
historii zbawienia, która w paruzji będzie miała swój wielki finał. Drugi wymiar – to ten 
indywidualny. W chwili śmierci każdy z nas wychodzi naprzeciw powtórnego przyjścia 
Pana. Wszyscy zmierzamy w tę stronę. Z każdą chwilą życia. 

2. Ewangelia zwraca uwagę, że to powtórne przyjście Pana będzie dla sporej 
liczby osób czymś zaskakującym. Tak jak potop był zaskoczeniem w czasach 

Noego. Jedynym przygotowanym okazał się Noe, człowiek traktujący na serio Boga 
i nieoglądający się na to, co myślą inni. Reszta była pogrążona w grzechu, zbyt moc-
no zajęta sobą, aby przejmować się Bogiem czy śmiercią. Ojcowie Kościoła widzieli 
w arce Noego obraz Kościoła, narzędzie Bożego miłosierdzia i zbawienia. Niektó-
rzy traktowali arkę jako alegoryczne wyobrażenie samego Chrystusa. Jego krzyż jest 
drewnianą arką, która ratuje świat przed konsekwencjami grzechu. 

3. „Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony (…), jedna będzie wzięta, druga zo-
stawiona”. Powtórne przyjście Pana wiąże się z ujawnieniem. się całej praw-

dy o nas samych. „Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi 
w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka 
i wyjdą na jaw tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która 
lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie 
lub odrzucenie łaski i miłości Bożej” – czytamy w KKK (678). Nasze moralne wybory, 
wiara lub niewiara mają znaczenie na wieczność. Jezus, mówiąc o sądzie, nie chce 
nas straszyć, ale przypomnieć nam, jak wiele zależy od tego, co robimy teraz ze 
swoją wolnością. 

4. Wezwanie, które zawsze słyszymy na początku Adwentu, to zaproszenie do 
czuwania. Czuwanie jest przeciwieństwem uśpienia. Chodzi o to, aby ocze-

kiwać Boga. By nasze życie było nieustannym wychodzeniem Mu naprzeciw. Przez 
modlitwę, spowiedź, Eucharystię, służbę bliźniemu, przebaczenie, świadectwo itd. 
Zadaniem chrześcijan jest budowanie razem z Chrystusem Kościoła, czyli arki ratu-
jącej przed powodzią grzechu i niewiary. Świat żyje pogrążony we śnie. Lekceważy 
ostrzeżenia. „Jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali”. Świat jest zajęty sobą, dąży 
do czysto ziemskich celów, do „małego” szczęścia tu i teraz. Przejmuje się najwyżej 
wizją katastrofy ekologicznej. Chrześcijanie sprawy doczesne próbują podporządko-
wać i uporządkować z myślą o oczekiwaniu Boga. Zadaniem Kościoła jest budzić 
ludzi ze snu. Ostrzegać ich przed katastrofą o wiele poważniejszą niż ta ekologiczna. 
Bo mającą konsekwencje wieczne. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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W poniedziałek 21 listopada nasi ministranci 
tradycyjnie obchodzili swoje święto patro-

nalne – wspomnienie św. Tarsycjusza – patro-
na ministrantów. Podczas wieczornej Mszy św. 
dwóch kandydatów Tomek i Tobiasz zostało 
oficjalnie włączonych do grona ministrantów. 
Złożyli ślubowanie ministranckie oraz otrzymali 
kołnierze, odtąd będą służyć w pełnym stroju. 
Ustanowiony został także nowy lektor – Paweł, 
który będzie od teraz posługiwał w albie. Mszy 
świętej przewodniczył ksiądz proboszcz, będący 
opiekunem naszych ministrantów. W kazaniu 
nawiązując do czytań biblijnych mówił o znacze-
niu służby. Ewangelia tego dnia ukazała przy-
kład ubogiej wdowy, która wrzuciła wszystko, 
co miała, do skarbony w świątyni. Pan Jezus 
wskazał ją jako wzór zaufania Bogu i gotowo-
ści do dania Mu wszystkiego. Ministranci, jeśli 
chcą pełnić dobrze służbę przy ołtarzu, muszą być gotowi do poświęcenia. Każda 
miłość, także miłość do Boga, wymaga ofiarności. To dziś rzadka postawa, tym 
bardziej warto należeć do elitarnego grona ludzi służących Bogu i ludziom przy 
ołtarzu, przekonywał kaznodzieja. 

Mszę koncelebrowali także nasz rezydent ks. Marek oraz zaproszony przez 
ministrantów, znany wszystkim ks. Łukasz Walaszek, który przez dobrych kilka 
lat posługiwał w naszej parafii. Przybyli oczywiście wszyscy ministranci oraz ich 
rodziny. Wspólnota ministrancka liczy w tej chwili 9 ministrantów włącznie z Mi-
chałem, który jest ich animatorem. 

Po Eucharystii i zrobieniu 
wspólnego zdjęcia, odbyło się 
spotkanie w salce ministran-
tów i ich rodziców. Był to dobry 
czas, by razem ze sobą pobyć, 
porozmawiać, omówić sprawy 
bieżące, zjeść pyszne ciasta 
upieczone przez mamy. Spotka-
nie udało się naprawdę dobrze  
i pokazało, że pomimo małej 
liczby ministrantów, ta wspólno-
ta żyje, działa i się nie poddaje.

Warto jeszcze wspomnieć, 
że od października raz na dwa 

Ministranci się nie poddają 

Tobiasz i Tomek zostali włączeni do grona ministrantów przez ks. proboszcza 
Tomasza Jaklewicza (fot. Adam Miozga)

Nowy lektor Paweł (fot. Adam Miozga)
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tygodnie ministranci po swojej sobotniej zbiórce 
mają zajęcia z robotyki LEGO. Pomysł wyszedł 
od naszego szafarza p. Krzysztofa Andrzejczaka. 
Jego syn kiedyś był także ministrantem. Chłopcy 
konstruują z lego różne urządzenia (wiatraki, tur-
biny itd.), a potem sami je programują tak, aby 
dane urządzenie wprawić w ruch. Każda taka lek-
cja jest wzbogacona elementami nauki, technolo-
gii, inżynierii, sztuki lub matematyki. Zamysł jest 
taki, żeby przyciągnąć poprzez lego także innych 
chłopców do służby ołtarza. Przed nami kolęda, 
więc zajęcia z robotyki zostaną wznowione dopie-
ro po feriach zimowych. Chętni do służby przy oł-
tarzu mile widziani! 

Michał Otrębski / ks. T.J. 

Nasi wspaniali 
ministranci i księża 
w dniu św. Tarsycjusza 
– 21.11.2022 
(fot. Adam Miozga)

Paweł – nowy lektor czyta 
Słowo Boże (fot. Adam Miozga)

Uroczysta msza święta w dniu pa-
trona ministrantów św. Tarsycjusza 

– 21.11.2022 
(fot. Adam Miozga)
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Ciekawe zajęcia z robotyki LEGO dla ministrantów  
i kandydatów na ministrantów prowadzi 

p. Krzysztof Andrzejczak 
(fot. Michał Otrębski)

Szczęśliwe mamy ministrantów zorganizowały dla nich agapę po 
mszy świętej (fot. Adam Miozga)

Ministranci podczas agapy – 21.11.2022 (fot. Adam Miozga)
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Og³oszenia duszpasterskie
I  N IEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(27 listopada 2022 r.)

1. Pierwsza niedziela Adwentu obcho-
dzona jest jako niedziela trzeźwości. 
Zachęcamy do podjęcia postanowień 
adwentowych. 

2. Roraty będziemy odprawiać od ponie-
działku do piątku o 18.00. Zapraszamy 
dorosłych i dzieci. 

3. Katecheza dorosłych odbędzie się we 
wtorek o 18.30 w kościele. Tematem 
będzie III przykazanie Boże: „Pamiętaj, 
abyś dzień święty święcił”. 

4. Rozpoczęliśmy kolędę. Dziś pierwsza 
kolęda na ul. Kukułek, ul. Szczygłów 
i ul. Jerzyków od 18-26. Druga na ul. 
Kanarków. W przyszłą sobotę pierw-
sza kolęda na ul. Słowików. Druga 
na ul. Czyżyków. W przyszłą niedzielę 
pierwsza na ul. Drozdów nr parzyste 
od 2 do 92. Druga na ul. Gilów. Od-
wiedziny rozpoczynamy o 14.00. Cały 
plan odwiedzin jest na naszej stronie 
internetowej oraz w gablotce. 

5. W zakrystii można już nabyć kartki 
świąteczne, opłatki i świece Caritas na 
stół wigilijny. 

Rozpoczynamy Adwent, czas poboż-
nego oczekiwania na przyjście na-

szego Pana. Skierujmy serca w stronę 
Boga, który jest fundamentem naszej 
nadziei. Przyszedł już raz na ziemię  
w osobie Jezusa jako Zbawca. Przyj-
dzie kiedyś jako nasz Sędzia. Przy-
chodzi dziś do nas w Eucharystii, aby 
umocnić naszą nadzieję. 

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczo-
na na pokrycie kosztów ogrzewania 
kościoła. Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

6. W środę obchodzimy święto św. An-
drzeja Apostoła. 

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
W czwartek o 8.00 odprawimy Mszę 
św. i nabożeństwo o powołania.  
W piątek po mszy porannej nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Spowiedź od 17.30. Potem 
roraty o 18.00. 

8. W sobotę odwiedzimy chorych z posłu-
ga sakramentalną. Prosimy ich zgłaszać 
w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie 
na probostwie. Informujemy, że przed 
świętami będą raz jeszcze odwiedziny 
chorych.  

9. W sobotę zapraszamy na adorację od 
17.00 do 18.00 z okazją do spowiedzi.

10. Również w sobotę wieczorem odbędzie 
się kwartalne spotkanie dla małżeństw 
animowane przez wspólnotę „Obdaro-
wani”. Po Mszy wieczornej konferencja 
o nauczaniu Jana Pawła II i wspól-
na adoracja Pana Jezusa z okazją do 
spowiedzi. Potem spotkanie w salce. 
Zapraszamy małżonków i wszystkich 
chętnych. 

11. Barbórka wypada w tym roku w przyszłą 
niedzielę. Msza św. za górników i ich 
rodziny będzie odprawiona o 7.30.

12. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ulicy Czyżyków. 

13. W Gościu Niedzielnym znajdziemy dziś 
kalendarz ścienny z wizerunkami pol-
skich świętych.

14. W przyszłą niedzielę przed kościołem 
odbędzie się zbiórka na Fundusz Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie.

15. Życzymy radosnego i pobożnego prze-
żywania Adwentu.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
27 listopada do 4 grudnia 2022 r.

1. NIEDZIELA ADWENTU  27.11
7.30 W intencji  Ewy z okazji rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny

9.00 Za ++ Rozalię i Sabinę Wieczo-
rek oraz za Anielę i Zofię Bąk 
– o radość życia wiecznego

10.30  Za + Zdzisława Banaś (w dniu 
imienin) – o radość życia wiecz-
nego

12.00 Za ++ rodziców Mariannę i Jó-
zefa Chabora oraz dziadków  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

18.00 Za ++ z rodzin Grzegorz i Szew-
czyk – o dar życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  28.11 
8.00 Za + ks. prałata Benedykta 

Woźnicę (6. rocznica śmierci) 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Klarę i Pawła 
Korzekwa – o dar życia wiecz-
nego

WTOREK  29.11 
8.00 Za ++ Wiktorię Lipa, Elżbietę 

Herok i Joannę Rzeszowską 
oraz za ++ z rodziny – o dar 
nieba

18.00 Za + mamę Bogumiłę Pilarską 
(15. rocznica śmierci), za + 
Mariannę Dyk (25. rocznica 
śmierci) oraz za + Józefa Pier-
nikarczyka (40. dzień po śmier-
ci – od Zakładu Pogrzebowego 
ABIASZ) – o radość życia wiecz-
nego

ŚRODA  30.11 
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
8.00  Za ++ Henryka i Halinę Ko-

nieczko oraz za ++ rodziców  
z obu stron – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Przez wstawiennictwo Św. Ro-
dziny o błogosławieństwo Boże, 
dary Ducha Świętego i mądre, 
czułe serce żony i matki dla 
Aleksandry z okazji 40. rocznicy 
urodzin

W tygodniu od 27 listopada do 3 grudnia 2022 roku 
modlimy się za mieszkańców ulicy CZYŻYKÓW. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamot-
nionych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem obfi-
tych łask i darów Bożej Opatrzności

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  01.12 
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie  
i  zakonne z naszej parafii

18.00 Za + brata Jana oraz za ++ ro-
dziców – o radość życia wiecz-
nego

PIĄTEK  02.12 
WSPOMNIENIE BŁ. JANA FRANCISZKA 
MACHY, prezbitera i męczennika
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla 

chorych członków Żywego Ró-
żańca Świętego

18.00 W intencji Weroniki Miozgi  
z okazji 18. rocznicy urodzin 
oraz Tobiasza Miozgi z okazji  
8. rocznicy urodzin, z prośbą  
o błogosławieństwo Boże, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

SOBOTA  03.12 
WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA 
KSAWEREGO, prezbitera
8.00 1 int. W intencji członków Ży-

wego Różańca Świętego z proś-

bą o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Maryi

 2 int. Za + Klemensa Gudel –  
o radość życia wiecznego

18.00  Za ++ Józefa i Stanisławę Pa-
ciorek oraz za ++ z rodziny 
Paciorek i Wiercioch – o radość 
życia wiecznego

2. NIEDZIELA ADWENTU  04.12
7.30 W intencji górników, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie, bezpieczną pracę i opiekę 
św. Barbary

9.00 Za + Irenę Szymczyk – o radość 
życia wiecznego

10.30  Za + Marię Pawłowiczową –  
o dar życia wiecznego

12.00 1 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest św.: Weroniki 
Berdychowskiej, Zuzanny Ku-
charczyk i Paolo Modolo, ich 
rodziców i chrzestnych 

 2 int. Za + Ewę Matysik (30. 
dzień po śmierci) – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Włodzimierza Bilskiego 
(17. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
Adres dla korespondencji: 40 -551 Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60. 

Strona internetowa: www.parafiabrynow.pl email: brynow.jm@katowicka.pl
Redaguje kolegium.

Nr konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI – 71 1050 1214 1000 0090 3186 9135

KANCELARIA PARAFIALNA czynna: 
• w poniedziałek i środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 do 10.00.

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.


