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ZROZUMIEĆ  JEZUSA 

Niezrozumienie, zdziwienie, poszukiwanie. To część więzi z Jezusem. 

Tego doświadczali Jego najbliżsi. Kiedy chcemy być wszystkiego pewni w 

naszym życiu wiary, na drodze staje nam scena z Jerozolimy. 
To, że Go w końcu odnaleźli, nie wyjaśniło wszystkiego. Wręcz 

przeciwnie, odtąd jeszcze bardziej będą świadomi, że uczestniczą w Tajemnicy. 

Rodzina powróci w komplecie, tryb codziennego życia nie ulegnie zmianie. 

Może z tym tylko wyjątkiem, że odtąd Jezus jako bar micwa będzie brał udział w 

męskich nabożeństwach w synagodze. A jednak ten dzień, dzień poszukiwania 

Syna, zawsze pozostanie w pamięci Maryi i Józefa.  

Czy i my nie mamy czasem podobnego doświadczenia jak Rodzice z 

Nazaretu? Że kiedy odnaleźliśmy Jezusa, On na nowo nam się wymyka? Że 

znów Go nie rozumiemy? Jeśli tak, to dobrze – przekonuje nas o tym dzisiejsza 

Ewangelia. Nie można zrozumieć Boga, raz na zawsze układając sobie wszystko 

w uporządkowane szufladki. On zaskakuje, przekraczając granice tego, czego się 

spodziewaliśmy. Jest Bogiem żywym. W Nim możemy dotknąć Tajemnicy: co to 

znaczy być w tym, co należy do Ojca? Ale dotknąć nie znaczy zrozumieć. 

Znaczy: przeżyć. Stać się uczestnikiem.  

Scenę odnalezienia Jezusa w świątyni można czytać także w kontekście 

relacji rodzinnych. Przychodzi bowiem taki czas, że dziecko zaczyna rodzicom 

wysyłać komunikaty: to moje życie, jestem kimś odrębnym. Chcę iść za głosem 

powołania kapłańskiego, chcę się złączyć sakramentalnie z tą osobą. Rodzic 

może nie zrozumieć działania łaski w swoim dziecku. Wtedy przychodzi z 

pomocą opowieść o Maryi i Józefie, i ich duchowym zmaganiu się z trudnością 

w przyjęciu Tajemnicy.

=============================================================================================================================================================================== 

SŁOWO DAJĄCE ŻYCIE 

Jesteśmy wyznawcami religii opartej na Słowie, które stało się 

Ciałem. Ale Słowo to nie jest jedynie zapisem utrwalonym na kartach 

księgi. Ono jest życiodajną światłością, która, przenikając mroki 

ciemności, daje ludziom prawdziwe życie. 
Kiedy czytamy Pismo Święte, poznajemy utrwaloną tam historię. Nie 

możemy jednak zatrzymywać się jedynie na niej, bo wówczas jesteśmy tylko 

historykami badającymi przeszłość. Jeśli natomiast otwieramy serca na łaskę 

Bożą płynącą z zapisanego na kartach Pisma Świętego słowa, to zostajemy 

przez nią dotknięci. Słowo to przenika naszą doczesność i wskazuje drogę 

prowadzącą ku Bogu, a nasze życie nabiera innego, bardziej duchowego 

wymiaru. Święty Jan Ewangelista podkreśla to bardzo dobitnie: „Wszystkim, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (Ewangelia). Słowo 

jest najcenniejszym darem, jaki może otrzymać człowiek. W nim jest Jezus 

Chrystus, który odtąd staje się dla nas drogą, prawdą i życiem (J 14,6), 

wkraczając tym samym w naszą osobistą historię.  

Początek roku otwiera nas na nowość. Wyznacza ją rozciągający się 

przed nami horyzont, na którym niczym błyszczące na niebie gwiazdy, jawi się 

366 dni. Jednocześnie św. Jan przestrzega nas, abyśmy nie byli takimi ludźmi, 

którzy Słowa wcielonego, gdy przyszło na świat, nie rozpoznali (Ewangelia). 

Otwórzmy zatem u progu nowego roku nasze serca i umysły na dary Ducha 

Świętego, prosząc Go szczególnie o zdolność do wykorzystania w pełni tych 

wszystkich łask, jakie płyną przez Słowo Boże, które słyszymy i które widzą 

nasze oczy. 

DRUGA NIEDZIELA 

PO BOŻYM 

NARODZENIU  

mailto:kancelaria@parafia.brynica.opole.pl


INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 26 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 roku. 

 

Niedziela 26.12  ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY – ŚW. SZCZEPANA.  
 7.30 Za †† ojca Jana w 19 rocz. śm., matkę Gertraud, rodziców z obu stron, ich rodzeństwo, wszystkie  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za  †† rodziców Jana i Łucję Emmerling, Pawła i Jadwigę  Sosna, siostrę Klarę, dwóch  

    szwagrów: Gerarda i Józefa i wszystkich z pokrewieństwa Emmerling i Sosna. 

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
 

Poniedziałek 27.12  Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

 18.00 Za †† ks. Prof. Radosława Chałupniak i jego matkę Danutę.  

Wtorek  28.12  Święto Świętych Młodzianków. 

 10.00 Do Świętych Młodzianków w intencji dzieci z parafii  o bł. Boże.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców  Piotra i Łucję Kurtz, ich rodziców, rodzeństwo, brata Huberta, rodziców  

  Martę i Ryszarda Emmerling, szwagrów: Józefa, Edgara i Helmuta oraz z pokrewieństwa z obu stron. 

 18.00 W 30 dzień śmierci p. Horsta Cebula.  

Środa  29.12  . 

 7.00 Za †† męża i ojca Waltra Richter w 8 rocz. śm., jego rodziców, teściów, szwagrów, szwagierki i  

  wszystkich z całej rodziny.  

 14.00  Do MBNP z ok. 25 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Sonii i Mariusza Ziarko z podziękowaniem za  

  otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie. (Za †† rodziców Jadwigę i Pawła) 

 18.00 Grabczok Msza kolędowa: od rodziny pp. Sosna do pp. Ogrodnik 

Czwartek  30.12  . 

 7.00 Do MBNP, z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 70 rocz. ur. p. Bernarda z prośbą o zdrowie i  

  Opiekę Bożą w rodzinie oraz w rodzinach dzieci.  

 18.00 Grabczok Msza kolędowa: od rodziny p. Patrzek do pp. Szczepara. 

Piątek  31.12  Św. Sylwestra.  

 17.00 Na zakończenie roku za wszystkich parafian. 

Sobota 01.01.2022 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. 

 9.15 Grabczok Za † Klausa Nowak w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 O wieczny pokój dla †† rodziców Elżbiety i Józefa, Stefanii i Huberta, ich rodziców i  

  rodzeństwo, bratowej Reginy szwagra Jerzego oraz z pokrewieństwa z obu stron.  

 16.00 Za †† matkę Adelę Pietrek w kolejną rocz. śm., ojca Konrada, teściów oraz z  

  pokrewieństwa.  
 

Niedziela 02.01.2022 DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.  
 7.30 Za † Martę Sosna z ok. rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z ok. ur. p. Waldemara Mioska z podziękowaniem za otrzymane  

    łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie w rodzinie i w  

    rodzinach dzieci. 

 10.30 Za †† ojca Bernarda, matkę Adelę i z pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Alicja Kulikowska, Teresa Świerc, Małgorzata Świerc, Maria Patrzek 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – przełożona p..  

Jutro święto św. Jana – ku jego czci poświęcenie wina. 

We Wtorek święto świętych Młodzianków – msza św. o godz. 10.00 w intencji dzieci naszej parafii z 

błogosławieństwem św. Młodzianków – zapraszam! 

W Piątek zakończenie starego 2021 roku na mszy św. o godz. 17.00 – zapraszam. 

W Sobotę Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – msze św. 10.30 i 16.00, na Grabczoku o 9.15. 

W tym roku kolęda w formie tradycyjnej została odwołana – zapraszam więc na msze św. kolędowe: 

W Środę i Czwartek msze na Grabczoku o godz. 18.00. W Środę od rodziny pp. Sosna do rodziny pp. Ogrodnik. W 

Czwartek od rodziny p. Patrzek do rodz. pp. Szczepara. W czasie mszy św. będziemy mogli złożyć ofiary na rzecz 

parafii, a po mszy św. na misje święte i dla ministrantów. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Zmarł p. Józef Czech: pogrzeb jutro w Poniedziałek o godz. 11.00, różaniec przed mszą pół godziny wcześniej. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 2 do 9 stycznia 2022 roku. 

 

Niedziela 02.01.2022  DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM.  
 7.30 Za † Martę Sosna z ok. rocz. śm.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z ok. ur. p. Waldemara Mioski z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże,  

    opiekę Matki Bożej, zdrowie w rodzinie i w rodzinach dzieci. 

 10.30 Za †† ojca Bernarda, matkę Adelę i z pokrewieństwa.  
 

Poniedziałek 03.01   

 7.00 W 30 dzień śm. Gerarda Czech. 

 18.00 Msza kolędowa: ul. 1 Maja i Prosta.  

Wtorek  04.01  

 18.00 Msza kolędowa: ul. Leśna, Klasztorna i Stawowa.  

Środa  05.01  . 

 7.00 W I-szą rocz. śm. Teodora Dendera.  

 18.00 msza kolędowa: ul. Krzywa i Młyńska. 

Czwartek  06.01  UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. 

 7.30 Za † Pawła Patrzek w rocz. śm.  

 9.15 Grabczok Za †† brata Jerzego Kotula w 11 rocz. śm., rodziców Jerzego i Anielę,  

    siostry Barbarę i Dorotę oraz z pokrewieństwa Kotula i Nanko. 

 10.30 W I-szą rocz. śm. p. Ilzy Kałuża.  
Piątek  07.01  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok  

 18.00 Za †† matkę Łucję, ojca Franciszka, brata Norberta Gopoń, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  

  cierpiące.   

Sobota 08.01  . 

 7.00 Za † brata Henryka Świerc w 2 rocz. śm.  

 18.00 Za †† matkę oraz babcię Marię Siekierka w 11 rocz. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 09.01  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† matkę Agnieszkę Hanusik w rocz. śm., ojca Józefa, męża Huberta, teściów Annę  

  Pawła, wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok   

 10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Fatimskiej i św. Faustyny w int. róży różańcowej o bł. 

Boże opiekę i zdrowie w rodzinach oraz za †† z tej róży przełożona Weronika Kansy.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Kornelia i Monika Patrzek, Anita Mikoś, Katarzyna Srebrny 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: Św. Norberta – przełożona p. Jerzy Kilian.  

W tym tygodniu msze św. kolędowe dla mieszkańców Brynicy w następującym porządku: 

Poniedziałek  03.01.2022  godz. 18.00 z ul. 1 Maja i Prosta   

Wtorek  04.01  godz. 18.00 z ul. Leśna, Klasztorna i Stawowa 

Środa  05.01  godz. 18.00 z ul. Młyńska i Krzywa 

W Czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli – msze św. w porządku niedzielnym.  

Kolekta przeznaczona na Misje święte. 

Po południu o godz. 14.00 Koncert kolęd. Zapraszam!!! W imieniu organizatorów - mieszkańców Brynicy 

Będzie to swoisty finał działań mieszkańców Brynicy w 2021 roku, którego zwieńczeniem będzie Koncert Kolęd przy szopce 

bożonarodzeniowej w plenerze. Należy podkreślić, iż w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przy wsparciu Urzędu Gminy 

Łubniany zostały zakupione oświetlenia bożonarodzeniowe - w formie iluminacji - umieszczone na słupach oświetleniowych. Całości 

dopełnia szopka bożonarodzeniowa oraz rozświetlona choinka. Ciekawą inicjatywą jest również to, iż po Świętach Bożego Narodzenia 

postacie Trzech Króli rozpoczną wędrówkę po Brynicy, aby 6 stycznia w dniu swojego święta pojawić się przy szopce 

bożonarodzeniowej. 

W Piątek zapraszam do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa: msze o 7.00 i 18.00 na Grabczoku o 17.00. Nie będzie 

odwiedzin chorych. 

Porządek mszy kolędowych w następnym tygodniu: 

Poniedziałek 10.01 ul. Powstańców Śl. od początku do rynku  

Wtorek  11.01 ul. Powstańców Śl. od rynku do końca  

Środa  12.01 ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna   

Czwartek  13.01 ul Łubniańska  

Piątek  14.01 ul Opolska – Surowina i Ogrodowa  



Święty Sylwester 
31 grudnia imieniny obchodzi m.in. Sylwester. Kościół zna dziewięciu świętych i jednego 

błogosławionego o tym imieniu. Trzech papieży nosiło to imię i jedynie pierwszy z nich dostąpił chwały ołtarzy. 

Papież Sylwester I panował 21 lat (314-335). Urodził się w Rzymie jako syn Rufina. Jego pontyfikat przypadł na 

lata panowania cesarza Konstantyna I Wielkiego. Sylwester I musiał pogodzić się z dominującą rolą cesarza w 

Kościele, ale umiejętnie wykorzystywał sytuację polityczną do umocnienia jedności Kościoła. Za jego 

pontyfikatu, w 325 r., zebrał się w Nicei pierwszy powszechny sobór biskupów chrześcijańskich z całego 

cesarstwa. Sobór przyjął zwięzłe sformułowania dogmatów chrześcijańskich (tzw. Nicejski symbol wiary) i 

potępił naukę Ariusza, podważającą dogmat Trójcy Świętej i zaprzeczającą Boskiej naturze Chrystusa. Św. 

Sylwester odszedł do Pana 31 grudnia 335 r.  

W Polsce 31 grudnia jest popularnie zwany „Sylwestrem”, dniem powszechnej zabawy. Powinien on 

także skłaniać do refleksji, choćby przez fakt, że dany nam, szczęśliwie przeżyty rok jest przecież wielkim 

darem Bożym! Jeśli dodamy do tego liczbę Mszy św., przyjętych Komunii św., wysłuchanych nauk, 

przeczytanych dobrych pism i nagromadzonych zasług - to mamy za co dziękować dobremu Bogu. Będą jednak 

wśród nas i tacy, którym może stary rok przyniósł w ich mniemaniu więcej zła niż dobra, zabrał może 

najdroższą osobę, zesłał kalectwo czy ciężką chorobę, spalony dom, utracony dobytek, rozbite szczęście 

rodzinne itp. Kończący się rok budzi w nas także uczucie skruchy. Ileż to złych i niepotrzebnych myśli ciśnie się 

nam do głowy, ileż wypowiedzianych daremnych, a może grzesznych słów! A przecież bywają także i złe czyny. 

Pomnóżmy to wszystko przez liczbę dni, pomnóżmy przez liczbę przeżytych lat. Ogarnia przerażenie! Dlatego 

to jedni spędzają ostatnie godziny roku na zabawach, inni natomiast zapełniają w tym czasie świątynie, aby się 

modlić.  

Jest piękny zwyczaj, że w wieczór sylwestrowy wierni gromadzą się w świątyni na dziękczynne, pokutne 

i przebłagalne nabożeństwa. Nie wiemy, co nam przyniesie nowy rok, jakie nadzieje i jakie rozczarowania. Nie 

wiemy nawet, czy go szczęśliwie przeżyjemy. Jedna wielka niewiadoma. Dlatego słusznie klękamy u stóp 

ołtarza, aby uprosić zmiłowanie jak i potrzebne łaski. W czasie nabożeństwa w ów wieczór kapłani 

przypominają wydarzenia, jakie miały miejsce: w rodzinie ludzkiej, w Kościele, w naszej Ojczyźnie i w parafii. 

Ponadto duszpasterze zdają sprawozdanie ze swojej pracy: z tego, co zostało dokonane, mówią i o planach na 

nadchodzący rok. Takie roczne sprawozdanie przypomina nam, że podobny rachunek czeka nas kiedyś na sądzie 

Bożym. 

 

Portret Maryi – Leszek Śliwa 
 

 
Marten de Vos  

Św. Łukasz malujący 

Madonnę olej na desce, 1602 

Królewskie Muzeum Sztuk 

Pięknych, Antwerpia  

 

Święty Łukasz nie tylko napisał Ewangelię. Według tradycji potrafił 

również malować.  

Teodor Lektor (VI wiek) podaje, że ewangelista namalował obraz 

przedstawiający Matkę Bożą, który zabrała potem z Jerozolimy Eudoksja, 

żona cesarza Teodozjusza II. Od tego czasu autorstwo św. Łukasza 

przypisywano wielu ikonom. Dlatego często przedstawiano na obrazach 

świętego, jak maluje pozującą mu Madonnę.  

Portret Maryi powstaje w mieszkaniu Świętej Rodziny. Z lewej 

strony widzimy pracującego świętego Józefa, który z zainteresowaniem 

spogląda na malarza i pozującą mu małżonkę. Łukaszowi towarzyszy 

widoczny przy sztalugach wół – jego atrybut jako ewangelisty. Zarówno 

Matka Boża, jak i Dzieciątko mają w rękach winogrona – symboliczną 

zapowiedź późniejszego ustanowienia Eucharystii. Jezus podaje winogrona 

świętemu malarzowi, co podkreśla fakt, że Eucharystia jest Jego darem dla 

ludzi. Z prawej strony, za plecami Maryi, znajduje się otwarta księga Pisma 

Świętego. To sugestia artysty, że malowany przez ewangelistę portret jest 

przedstawieniem w innej formie tego, co napisał w Ewangelii. Obok stoi 

globus, symbolizujący panowanie Chrystusa nad światem. Z góry całej 

scenie przyglądają się pląsające w chmurze aniołki, trzymające kwiatki 

o maryjnej symbolice.

Twórca tego obrazu, Marten de Vos, był w młodości luteraninem. Nawrócił się jednak na katolicyzm 

i stał się gorliwym czcicielem zarówno Maryi, jak i św. Łukasza. W bractwie św. Łukasza w Antwerpii od 1571 

roku pełnił nawet funkcję diakona. Obraz „Św. Łukasz malujący Madonnę” jest jego ostatnim wielkim dziełem, 

stworzonym na rok przed śmiercią. 

 


