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4 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A
I czyt.: Jr 1, 4-5. 17-19  Psalm: 71, 1-6b.15.17

II czyt.: 1 Kor 12, 31 – 13, 13 Ewangelia: Łk 4, 21-30

Kochani Parafianie!
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy naszą Parafiankę śp. Zofię Walasek. Była 
sportowcem, brała udział w olimpiadzie w Rzymie w 1960 roku. Więcej prze-
czytamy o niej w naszej gazetce. Piękna to była postać. Poznałem ją, gdy była 
już osobą starszą i wyraźnie opadała z sił, ale jeśli tylko je miała przychodziła 
do kościoła. Emanowała pogodą ducha. Ufamy, że za metą doczesnego biegu 
życia zostanie nagrodzona laurem wiecznego zwycięstwa. 

Przed nami święto Ofiarowania Pańskiego, które jest obchodzone w Koście-
le jako Dzień Życia Konsekrowanego. Na terenie naszej parafii żyją Siostry 
Szkolne de Notre Dame. Siostry prowadzą od lat przedszkole, siostra Daniela 
katechizuje w „jedenastce” i w przedszkolu na Rolnej, prowadzi grupę dzieci 
wczesnokomunijnych, grywa na organach. Często widzimy siostry na Euchary-
stii w naszym kościele. Ja odprawiam u Sióstr mszę w kaplicy co poniedziałek. 

Drogie Siostry, w imieniu naszej wspólnoty para-
fialnej chcę powiedzieć z serca: dobrze, że jesteście! 
Dziękujemy za Waszą posługę, modlitwę, świadectwo 
życia oddanego Chrystusowi. Parafian proszę o to, aby 
polecać znajomym przedszkole na Warzywnej. Taka do-
bra „reklama” jest siostrom potrzebna, bo przedszkole 
mogłoby przyjąć jeszcze więcej dzieci. Pamiętajmy także 
o siostrach klaryskach z Hajnówki, które modlą się  
w każdy poniedziałek za naszą parafię. 

ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz

P A M I Ę T A J M Y  O  S I O S T R A C H !

Siostra Daniela Sporysz – SSND 
– nasza katechetka (fot. arch. parafii)
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Wyrzucili Go z miasta

1.Pierwsze wystąpienie Jezusa w rodzinnym Nazarecie spotkało się ze sprze-
ciwem słuchaczy. Mimo tego, że odkrywają w słowach Jezusa Bożą łaskę, 

to jednak natychmiast tę łaskę odrzucają. Słowa docierają tylko do ich uszu,  
a nie do serca. Zwyciężają wątpliwości: „Czy nie jest to syn Józefa?”. Pomyślmy  
w tym kontekście o nas, o naszym sprzeciwianiu się Bogu. Często nie jest to jaw-
ne wystąpienie przeciwko Bogu, Chrystusowi czy Kościołowi, ale jakiś rodzaj ciche-
go zwątpienia, jakaś forma zakwestionowania Boga i Jego woli. Dla mieszkańców 
Nazaretu przeszkodą było to, że znali Jezusa z sąsiedztwa. Czy łaska Boża może 
działać przez sąsiada? Czy nie jest to zbyt banalne, zbyt proste, aby było prawdzi-
we? – tak jakoś kombinowali. A jakie wątpliwości trapią moje serce? Że Kościół 
jest zbyt ludzki? Duchowni zbyt grzeszni, ich kazania nudne, schematyczne? Co 
mi przeszkadza? Co zamyka mnie na działanie Boga, który przychodzi do nas za 
pośrednictwem niedoskonałego Kościoła złożonego z grzeszników? Wątpliwości 
są sprawą naturalną, ale często są podszyte pychą. Niepostrzeżenie zaczynamy 
stawiać Bogu warunki i dyktować, co i jak powinien mówić, abyśmy Go słuchali. 
No tak, ale istotą wiary jest posłuszeństwo człowieka wobec Boga. Nie odwrotnie.  

2. Zauważmy, że rzecz dzieje się w Nazarecie. Jezus mówi do swoich. Nazaret 
może być obrazem Kościoła. Bywa tak, że właśnie u swoich, w swojej oj-

czyźnie Jezus napotyka na potężny opór, na zwątpienie. To musi Go szczególnie 
boleć. Niewiara w prawdę słów Jezusa pojawia się dziś w samym Kościele. Prze-
kaz Ewangelii usiłujemy dostosować do ducha czasu, zamykając się na Ducha Bo-
żego. Papież Benedykt XVI diagnozował, że „sednem obecnego kryzysu Kościoła  
w Europie jest kryzys wiary”. I dodawał: „Jeśli nie znajdziemy na niego odpowiedzi, 
jeśli wiara nie odzyska żywotności, stając się głębokim przeświadczeniem i realną 
siłą dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszystkie inne reformy pozostaną 
nieskuteczne”.  

3. Jezus chcąc pobudzić sumienia swoich rodaków przypomina proroków 
Eliasza i Elizeusza, którzy znaleźli życzliwe przyjęcie i wiarę poza granicami 

Izraela. Jezus zwraca w ten sposób uwagę, że Jego misja obejmuje także naro-
dy pogańskie. Bóg Izraela nie jest Bogiem „narodowym”. Jest Bogiem, Stwórcą  
i Panem świata. Jest Prawdą. Jego miłość chce dotrzeć do wszystkich bez wyjątku. 
Warunkiem jest jednak przyjęcie tej miłości. Reakcja mieszkańców Nazaretu jest 
gwałtowna: wyrzucili go ze swego miasta i chcieli dokonać samosądu. Na myśl 
przychodzą katolickie niegdyś społeczeństwa, które dziś chcą wymazać Chrystusa 
ze swojej historii, kultury, życia społecznego. Imię Chrystusa przeszkadzało w Kon-
stytucji Europy. Usuwa się go nawet z bożonarodzeniowych kartek. 

4. Skąd bierze się ta wściekłość? Bóg w gruncie rzeczy ma do nas prawo więk-
sze niż my sami do siebie. Słowo przyszło do swoich, a swoi Go nie przy-

jęli. Świat nie chce uznać tej „niedemokratycznej” władzy Boga. Więc wszystko  
i wszystkich, którzy o niej przypominają, chce usunąć z miasta. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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W dobrych zawodach wystąpiła, 
bieg ukończyła…

W ubiegłą niedzielę, 23 stycznia br. ode-
szła do Pana śp. Zofia Walasek, nasza 
parafianka, była lekkoatletka, specjalistka 
biegów na średnich dystansach, uczest-
niczka Olimpiady w Rzymie. Wierzę, że 
dotarła do najważniejszej mety, do bram 
nieba. W dzisiejszym numerze gazetki pra-
gnę przypomnieć jej sylwetkę. Myślę, że 
właśnie o niej śmiało można powiedzieć za 
św. Pawłem: „W dobrych zawodach wystą-
piła, bieg ukończyła, wiary ustrzegła”.

WCZESNA MŁODOŚĆ
Zofia Walasek, z domu Walkiewicz urodziła 
się 6 stycznia 1933 roku w Nowym Dwo-
rze, w pobliżu Chodzieży, w Wielkopolsce. 
Jej dzieciństwo było niezwykle trudne. Nie 
miała jeszcze 10 lat, gdy w czasie II wojny 
światowej jej ojca hitlerowcy zabrali do obo-
zu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a matkę 
na przymusowe roboty w niemieckich mająt-
kach rolnych. Mała Zosia w tym czasie, gdy 
mama była w pracy musiała się opiekować 
młodszymi siostrami. Wkrótce okazało się, 
że i ona musiała pracować w gospodarstwie 
dla Niemców. Do pracy w polu lub lesie prze-
mierzała na piechotę kilka lub kilkanaście 
kilometrów. – Było to bardzo wyczerpujące, 
niejeden raz zemdlałam – wspominała po la-
tach. Wojna na szczęście zakończyła się, jej 
tato wrócił z obozu, ale mama ciężko zacho-
rowała i już nigdy nie wróciła do zdrowia. Zo-
sia rozpoczęła edukację szkolną nadrabiając 
w szybkim tempie zaległości z czasów wojny. 
Trafiła na wspaniałych nauczycieli i wycho-
wawców, którzy odkryli u niej między innymi 
niezwykły talent i predyspozycje do biegania.

POCZĄTKI SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA
W 1947 roku młodziutka Zofia Walkiewicz 
zupełnie przez przypadek wystartowała w za-
wodach szkolnych. Był to jej debiut w karie-
rze sportowej, która jak się później okazało, 
trwała nieprzerwanie aż do 1964 roku. – Oka-
zało się, że to moje codzienne chodzenie do 

pracy w czasie 
wojny było do-
brym przygoto-
waniem do lek-
koatletyki i nie-
złym treningiem 
– stwierdziła p. 
Zosia w wywia-
dzie udzielonym 
mi do naszej 
gazetki w 2011 
roku. Trafiła na dobrych trenerów, którzy 
otoczyli opieką utalentowaną zawodniczkę.  
I tak sportowy tryb życia stał się dla niej co-
dziennością. Z biegiem czasu zaczęła odno-
sić coraz większe sukcesy, między innymi  
w 1960 roku poprawiła rekord Polski w biegu 
na 800 m uzyskując podczas meczu Polska-
-Związek Radziecki w Tule wynik 2:08,5, a na 
międzynarodowych zawodach w Moskwie 
2:08,3. Dzięki temu zakwalifikowano ją na 
XVII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rzymie.

SPORTOWE MAŁŻEŃSTWO
W 1956 roku Zofia wyszła za mąż i przyjęła 
nazwisko męża Walasek. Jej mąż Zenon był 
także sportowcem. Poznali się w Centralnym 
Ośrodku Sportu w Spale nad Pilicą, który 
jest zarazem Ośrodkiem Przygotowań Olim-
pijskich dla polskich sportowców. Można 
powiedzieć, że była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, a sport 
był stale obecny 
w ich małżeńskim 
życiu. Zofia już na 
drugi dzień po ślu-
bie startowała w za-
wodach. Mąż upra-
wiał skok o tyczce. 
Razem wspierali się 
w zawodach, mieli 
wspólną sportową 
pasję i sposób na 
życie. Po roku urodził 
im się syn Ryszard, 

Zofia Walasek – ur. 6.01.1933  
– zm. 23.01.2022  (fot. arch. rodz.).

Zofia i Zenon Walaskowie w dniu 
ślubu – 1956 rok (fot. arch. rodz.).
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który w do-
rosłym życiu  
również po- 
szedł w spor- 
towe ślady  
rodzic ó w . 
B y ł  skocz-
kiem wzwyż 

i wicemistrzem Polski Juniorów w tej konku-
rencji. Małżeństwo Walasków po 48 latach 
wspólnego życia przerwała śmierć męża po 
ciężkiej chorobie nowotworowej. – Bardzo mi 
go brakuje – mówiła Zofia, ale nie poddawała 
się losowi. – Nie narzekać – to moja dewiza 
– mówiła. Potrafię się cieszyć każdą chwilą  
i każdym dniem, a nawet każdym drobia-
zgiem.

KARIERA SPORTOWA Z OLIMPIADĄ  
I WUNDERTEAMEM W TLE

Uczestnictwo w XVII Letnich Igrzyskach Olim-
pijskich w Rzymie, które trwały od 25 sierp-
nia do 11 września 1960 roku było dla Zofii 
Walasek ogromnym zaszczytem i zobowiąza-
niem na całe życie. – Przeżywam to od chwili 
wręczenia legitymacji olimpijskiej i złożenia 
przysięgi do dziś – mówiła z wrodzoną sobie 
skromnością. W Olimpiadzie wystartowała w 
biegu na 800 m, ale nie uzyskała wyniku, na 
jaki liczyła, biorąc pod uwagę poprzednie 
starty. Olimpiadę w Rzymie wspomina-
ła zawsze jako bardzo ważny epizod w jej  

życiu. Karie-
ra sportowa  
Zofii Walasek 
o b f i t o w a ł a  
jednak w wie- 
le sukcesów.  
Oprócz wspo-
mnianej wy-
żej dwukrot-
nej poprawie 
rekordu Pol-
ski w biegu 
na 800 m, 
pięciokrotnie 
reprezento-
wała Polskę  

w meczach międzypaństwowych, odnosząc 
wspaniałe zwycięstwo w słynnym meczu 
lekkoatletycznym Polska-USA w Warszawie 
w 1958 roku. Po latach zrozumiała, że był to 
cud i podarunek samego Pana Boga. Zwy-
cięstwo odniosła wtedy również cała polska 
drużyna zwana Wunderteamem. Wunder-
team, do którego Zofia Walasek należała, 
był w latach 1956-1966 swego rodzaju fe-
nomenem sportowym i socjologicznym,  
a lekkoatletyka – dzięki wielu sukcesom mię-
dzynarodowym polskich zawodników – stała 
się jakby sportem narodowym. Do złotych 
medalistów należeli wtedy m.in. Zdzisław 
Krzyszkowiak, Janusz Sidło, Józef Szmidt, 
Edmund Piątkowski, Jerzy Chromik i Barba-
ra Janiszewska. Mówiło się, że Polska rządzi 
światową lekkoatletyką. We wspomnianym 
meczu na Stadionie Dziesięciolecia w War-
szawie były takie tłumy kibiców (ponad 100 
tysięcy), jakich do tej pory nie widziano. Jest 
to do dziś najliczniejsza widownia w histo-
rii zawodów lekkoatletycznych na świecie. 
Ojcem tej wspaniałej polskiej drużyny był 
znakomity trener Jan Mulak. – Bardzo mile 
go wspominam i wiele mu zawdzięczam – 
wspominała nasza parafianka. Zofia Walasek 
została mistrzynią Polski na 800 m zdobywa-
jąc złoty medal w 1961 roku w Krakowie oraz 
pięć razy wicemistrzostwo Polski: na 400 m 
w 1959, na 800 m w 1960 i w biegu prze-
łajowym w 1958, 1960 i 1961. Startowała  
w klubach Budowlani Chodzież (1847-1948), 
Warta Poznań (1949-1950), Ogniwo Cho-
dzież (1951-1952), Kolejarz Poznań (1953-
1955), Kolejarz Katowice (1955-1957) i Start 
Katowice (1957-1964).

PRACA TRENERA I WYCHOWAWCY 
MŁODYCH SPORTOWCÓW

Po zakończeniu kariery sportowej w 1964 
roku Zofia Walasek została trenerem lekko-
atletycznym w Spółdzielczym Klubie Spor-
towym „Start” w Katowicach. Z klubem tym 
była związana jeszcze jako zawodniczka od 
1957 roku. Państwo Walaskowie mieszka-
li początkowo na Koszutce, a w 1984 roku 
otrzymali mieszkanie w Brynowie, na terenie 

Zofia Walasek (na przedzie) biegnie w Klubo-
wych Mistrzostwach Polski (fot. arch. rodz.)

Pamiątkowa przepustka Zofii Walasek  
do miasteczka olimpijskiego w Rzymie  

– 1960 rok (fot. arch. rodz.).
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naszej parafii. Pani Zofia bardzo polubiła 
pracę trenerki i wychowawczyni młodych 
sportowców. Przynosiła jej wiele satysfakcji. 
Wszystkie zawodniczki traktowała jednako-
wo. Widziała nie tylko suchy wynik sportowy, 
ale również człowieka z jego trudnymi nieraz 
do rozwiązania sprawami. Była przekonana, 
że tylko płaszczyzna porozumienia i wzajem-
nego zaufania prowadzi do dobrego wyniku 
w sporcie. Twierdziła, że sport znakomicie 
uczy pracowitości, wytrwałości i cierpliwo-
ści, a to są cechy, które bardzo się przydają 
w naszym życiu. Jej najzdolniejszymi wycho-
wankami są m.in. olimpijki: Joanna Smolarek 
i Jolanta Janota, które na XXIV Letnich Igrzy-
skach Olimpijskich w Seulu – stolicy Korei  
w 1988 roku zajęły VI miejsce w biegu 4 x 
100 m. Syn Zofii – Ryszard Walasek powie-
dział mi, że jego mama wychowała kilkaset 
młodych sportowców dbając o ich wszech-
stronny rozwój.

NAJWAŻNIEJSZE MISTRZOSTWO
Zofię Walasek poznałam około 2010 roku. Od 
kilku lat była już wdową. Pewnego dnia po 
wieczornej mszy świętej przyszła do salki ka-
techetycznej na spotkanie naszej grupy Słowa 
Życia Ruchu Focolari. Zachwyciła się ducho-
wością jedności i wiernie przychodziła także 
na wszystkie spotkania śląskiej wspólnoty. 
Przez szereg lat brała udział w letnich reko-
lekcjach Mariapoli w Ośrodku Totus Tuus 
w Zembrzycach. Tam poznała ks. Roberto 
Saltiniego, focolarina rodem z Włoch, które-
mu nie udało się dotrzeć do sportowców zza 
„żelaznej kurtyny” na Olimpiadzie w Rzymie. 
– Tyle lat Cię, Zosiu szukałem – powiedział, 
gdy mu ją przedstawiłam. Mimo różnicy wie-
ku prosiła, by mówić jej po imieniu. Wszyscy 
pamiętamy jej promienny uśmiech i radość, 
że mogła tam prowadzić sportowe warsztaty 
dla młodzieży. Czuła się potrzebna, a mło-
dzież otaczała ją szacunkiem i podziwem. 
Opowiadała im, że w sporcie trzeba walczyć 
do końca, nie poddawać się, takie miała oso-
biste doświadczenie. – Myślę, że podobnie 
jest ze sprawami duchowymi. Gdy w naszej 
ziemskiej „świętej podróży” upadamy, mając 

pokusę, aby zboczyć z promienia woli Bożej, 
warto się podźwignąć, choćby resztkami sił, 
by na tej drodze pozostać. Jest to o wiele 
cenniejsze niż nawet złoty medal olimpijski. 
A wiadomo, że Miłosierdzie Boże nie ma 
granic…- dodawała. Zosia po przejściu na 
emeryturę twierdziła, że sportowy etap życia 
jest już przez nią całkowicie zamknięty. Pa-
miętam, jak po kolejnych rekolekcjach Ma-
riapoli postanowiła starać się o najważniejsze 
mistrzostwo. – Teraz pragnę być mistrzem 
w miłowaniu Boga i bliźniego, w wypełnia-
niu woli Bożej każdego dnia – wyznała mi  
z wielkim zapałem w głosie. Codziennie 
uczestniczyła w Eucharystii w naszym koście-
le i starała się na miarę swych sił i podeszłego 
już wieku żyć Ewangelią. Odwiedzała chorych, 
czytała im nasze gazetki i comiesięczne Słowo 
Życia, przyprowadzała dzieci z Domu Dziecka 
„Zakątek” na roraty, szukała po swoim osie-
dlu ludzi smutnych i samotnych, by nawiązać 
z nimi kontakt, by ich ewangelizować uśmie-
chem i dobrym słowem. Niestety z wiekiem 
sił jej ubywało i coraz trudniej było dotrzeć na 
mszę świętą. Wymagała całodobowej opieki  
i takową zapewnił jej syn w Porąbce. Dostar-
czałam jej tam na bieżąco przez niego nasze 
gazetki; chciała w ten sposób wiedzieć, co 
dzieje się w naszej parafii. Początkowo mia-
łam z Zosią kontakt telefoniczny, ale gdy nie 
potrafiła już obsługiwać komórki, było to nie-
możliwe. Odwiedziny z powodu pandemii były 
zabronione. Ostatni raz – dzięki uprzejmości 
pielęgniarki, która przekazała jej słuchaw-
kę swojego telefonu – rozmawiałam z Zosią  
w maju ub. roku. pragnęłam jej złożyć imieni-
nowe życzenia. Zosia już z trudem mnie wtedy 
poznała i na każde moje pytanie odpowiadała: 
- Pamiętaj, Krystynko, wszystko trzeba robić 
razem z Panem Bogiem! Mimo postępującej 
demencji pozostawiła mi taki właśnie piękny 
duchowy testament. Dziękuję, Zosiu! Ty już 
wiesz, jak to jest być razem z Panem Bogiem. 
W ubiegłą niedzielę dotarłaś do najważniej-
szej mety. Odpoczywaj w pokoju wiecznym. 
Amen. Będziemy o Tobie pamiętać w naszych 
modlitwach.

Krystyna Kajdan
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Og³oszenia duszpasterskie
4 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(30 stycznia 2022 r.)

1. W środę 2 lutego obchodzimy 
Święto Ofiarowania Pańskiego. Na 
Mszach o godz. 8.00 i 18.00 będzie-
my święcić świece. To święto jest 
obchodzone jako światowy dzień 
życia konsekrowanego. Pamiętaj-
my w modlitwie zwłaszcza o Sio-
strach Szkolnych de Notre Dame 
posługujących w naszej parafii oraz  
o siostrach klaryskach z Hajnówki, 
które modlą się za naszą parafię. 
Kolekta tego dnia będzie  przezna-
czona na zakony kontemplacyjne.  

Żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyź-

nie. Pan Jezus przekonał się o 
tym boleśnie w rodzinnym Naza-
recie. Przyznawanie się dziś do 
Chrystusa i Jego Kościoła ozna-
cza narażenie się na sprzeciw 
dominującej kultury, czasem na 
wyśmianie lub odrzucenie. Pro-
śmy Chrystusa o dar głębokiej 
i mężnej wiary.  

Kolekta dzisiejsza przeznaczo-
na jest na pokrycie kosztów 
ogrzewania kościoła. Dziękuje-
my za każdą ofiarę. 

W zakrystii są dziś jeszcze do naby-
cia gromnice.

2. W czwartek wspomnienie św. Bła-
żeja. Po Mszach będziemy udzie-
lać specjalnego błogosławieństwa,  
w którym prosimy o ochronę przed 
chorobami gardła. 

3. W tym tygodniu przypadają pierw-
szy czwartek, piątek i sobota mie-
siąca. W czwartek po Mszy o 8.00 
odprawimy nabożeństwo o powo-
łania kapłańskie. W piątek po Mszy  
o 8.00 nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. W sobotę 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu od 17.00 do 18.00 i okazja do 
spowiedzi świętej. 

4. W pierwszą sobotę lutego odwie-
dziny z posługą sakramentalną 
chorych. Prosimy ich zgłaszać  
w zakrystii, kancelarii lub telefonicz-
nie na probostwie

5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy 
św. o godz. 10.30 zostaną poświę-
cone świece dzieci pierwszokomu-
nijnych.  

6. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym 
przeczytamy m.in. o sporach wokół 
Lednicy. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy św. Huberta.  

8. Wszystkim życzymy błogosławień-
stwa Bożego i zdrowia. 
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4. NIEDZIELA ZWYKŁA  30.01 
7.30  Za + Ewę Hudziak (rocznica 

urodzin) – o radość życia wiecz-
nego

9.00 Za ++ Tadeusza Kowala i Elż-
bietę Nowrocką – o radość 
życia wiecznego

10.30 Za + Franciszka Goli – o dar 
życia wiecznego (od Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame  
z ulicy Warzywnej) 

12.00 1 int. Za + Barbarę Rejniak 
(miesiąc po śmierci) – o radość 
życia wiecznego

 2 int. W intencji rocznego 
dziecka Olgierda Jarka, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo

18.00 Za + Edwarda Nowickiego –  
o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  31.01
WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, 
prezbitera
8.00 Za ++ Andrzeja Palka, Ernesta 

Palka, Wandę Gaweł oraz Ge-
nowefę Kucharczyk – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + + babcię Stefanię, dziad-
ka Henryka, tatę Kazimierza  
i wujka Bogdana Wolańskich 
– o radość życia wiecznego

 
WTOREK  01.02 
8.00  W intencji Marii z okazji 90. 

rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

18.00 Przez pośrednictwo św. Józefa 
o czystość serca dla Janka  
w dniu jego 12. rocznicy uro-
dzin, by „wzrastał w mądrości, 
latach i łasce u Boga i u ludzi”

ŚRODA  02.02 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
8.00 W intencji syna Macieja i jego 

rodziny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

18.00 W intencji Jolanty Węgrzyn oraz 
córki Edyty Węgrzyn z okazji 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże 

W tygodniu od 30 stycznia do 5 lutego 2022 
roku modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miło-
ści dla mieszkańców ulicy ŚW. HUBERTA. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych  
i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 
kiedyś mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza mo-
dlitwa będzie dla nich umocnieniem oraz źródłem 
obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



błogosławieństwo, zdrowie i da- 
ry Ducha Świętego

CZWARTEK  03.02 
WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, 
biskupa i męczennika
8.00  W intencji kapłanów, kateche-

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

18.00 Za ++ Annę Natkańczyk (1. 
rocznica śmierci) oraz za + 
brata Marka – o radość życia 
wiecznego

 
PIĄTEK  04.02
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

18.00 W intencji Barbary z okazji 
urodzin, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie

SOBOTA  05.02 
WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, 
dziewicy i męczennicy
8.00 Za ++ członków Żywego Różań-

ca Świętego - o radość życia 
wiecznego 

18.00 Za + Edwarda Zaleskiego (6. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego 

5. NIEDZIELA ZWYKŁA  06.02 
7.30  Za ++ Mariannę, Tadeusza  

i Ryszarda Mazur oraz za Sta-
nisława i Jana Grosickich –  
o radość życia wiecznego

9.00 1 int. Za + Józefa Orczyk (rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

 2 int. Za + Jerzego Majchrzaka 
(10. rocznica śmierci) – o dar 
życia wiecznego

10.30 Za + Bronisławę Sikocińską 
(43. rocznica śmierci), za ++ 
męża Franciszka i syna Adama 
oraz ++ z rodzin Demskich  
i Miszczyszynów – o radość 
życia wiecznego

12.00 W intencji dzieci przyjmujących 
chrzest święty, za ich rodziców 
i chrzestnych oraz za roczne 
dzieci

18.00 Za + Ryszarda Tkacza (10. 
rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców i rodzeństwo – o ra-
dość życia wiecznego

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.


