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6 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

I czyt.: Jr 17, 5-8 Psalm: 1, 1-4.6

II czyt.: 1 Kor 15, 12. 16-20 Ewangelia: Łk 6, 17.20-26

PIERWSZE SŁOWA ABPA ADRIANA
Kochani Parafianie! 

Chciałem się z Wami dziś podzielić nadzieją, którą wlał w moje serce nasz nowy 
pasterz – arcybiskup koadiutor Adrian Galbas. Jako dziekan wziąłem udział we 
Mszy świętej 5 lutego, którą zainaugurował swoją posługę wśród nas. Jego 
homilia bardzo mnie ujęła. Zachęcam was do jej wysłuchania. Jest na stronie 
naszej archidiecezji. Bp. Adrian nawiązując do modlitwy młodego króla Salomona 
z pierwszego czytania mówił, że podziwia postawę władcy, który potrafił powie-
dzieć „nie umiem, nie wiem, jestem niedoskonały”. Salomon prosił Boga o serce, 
które potrafi rozsądzić to, co dobre, od tego, co złe. „O to samo proszę Boga na 
każdy dzień mojego życia i mojej posługi w archidiecezji katowickiej” – mówił.  
I dodał: „bardzo wiele nie umiem (…) bycie koadiutorem w Katowicach to »wiatr  
za duży na moje włosy«. Jak się jest łysym, to każdy wiatr jest za duży na włosy. To 
nie przymilanie się. Tak jest. Chciałbym więc mieć serce roztropne, które potrafi 
rozróżnić, co w naszej archidiecezji jest dobre (a jest tego przecież mnóstwo), od 
tego, co takie nie jest. Dlatego bardzo was proszę, żebyście zechcieli podzielić 

się ze mną waszym widzeniem spraw; waszymi 
nadziejami, obawami, rozterkami, szczęściami i nie-
szczęściami. I to – bardzo o to proszę – podzielić się 
szczerze. Teatr jest dobry w teatrze. Kukiełki są dobre 
wśród kukiełek. Proszę was o otwartość i szczerość,  
o braterskość i normalność, o spotkania udane, nie  
o udawane”. Już tych kilka zdań mówi sporo o na-
szym nowym pasterzu, daje nadzieję. Módlmy się za 
niego o siły, które będą mu potrzebne do kierowania 
naszym lokalnym Kościołem w trudnym czasie kryzy-
su Kościoła, także w naszej diecezji. 

ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz 

Arcybiskup koadiutor Adrian Galbas 
(fot. archiwum arch. katowickiej)
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Czym jest szCzęśCie?

1.    Jezusowe błogosławieństwa i odpowiadające im „biada” ukazują drogę do 
szczęścia. Słowa Jezusa wywracają do góry nogami naszą „naturalną” wizję 

szczęścia. Kluczem jest uznanie, że poza Bogiem nic nie da mi szczęścia. Czło-
wiek ubogi to człowiek wolny od przywiązania do czegokolwiek na tym świecie. Nie 
pragnący niczego bardziej niż samego Boga. Św. Ignacy uczył o tzw. indyferencji, 
czyli świętej obojętności wobec wszystkiego, co nie jest Bogiem. „Tak więc chodzi 
o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa 
niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego; i – co za tym 
idzie – byśmy spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to tylko 
wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliśmy stworzeni”.  
A tym celem jest oddawanie chwały Bogu, jest miłowanie wszystkiego w Bogu i ze 
względu na Boga. 

2. „Błogosławieni jesteście, ubodzy”. Temu błogosławieństwu odpowiada: 
„biada wam, bogaczom”. Czy posiadanie rzeczy jest czymś złym? Nie w tym 

rzecz. Problem polega na tym, że dobrobyt i bogactwo dla wielu ludzi staje się 
celem, który przesłania wszystko, a przede wszystkim Boga. Gonitwa za pienią-
dzem nie daje szczęścia. Zawsze będzie ich mało. Ubodzy to ludzie wolni od żądzy 
posiadania, od niezdrowego przywiązania do dóbr materialnych. Ubodzy potrafią 
błogosławić Boga i dziękować Mu w każdym, nawet najtrudniejszym położeniu. Jak 
Maryja w Magnificat powtarzają, że Bóg jest tym, który „strąca władców z tronu,  
a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia”. 

3. „Błogosławieni, którzy teraz głodujecie”. I równoległe ostrzeżenie: „biada 
wam, którzy teraz jesteście syci”. Jest w tym coś paradoksalnego, bo prze-

cież szczęście kojarzy się z zaspokojeniem głodu ciała i duszy. Jedzenie, picie, 
seks to wartości, które pochodzą od Boga. Chodzi jednak o to, aby nie uczynić  
z nich bożka. By nie uwięzić swojej pasji szczęścia w pogoni za zmysłowymi dozna-
niami. By nie wpaść w samonakręcający się schemat uzależnienia, które domaga 
się coraz większej dawki doznań. By nie szukać zaspokojenia głodu nieskończono-
ści w rzeczach skończonych. 

4. „Błogosławieni, którzy teraz płaczecie”. Czy Bóg zabrania nam śmiechu, 
żartu, zwykłych codziennych radości? Absolutnie nie. To normalne, że nie 

chcemy być smutni i poszukujemy pozytywnych emocji. Rzecz w tym, że i w tej dzie-
dzinie trzeba zachować wolność. Emocjonalny komfort, na który dziś tak bardzo 
kładzie się akcent, nie jest tym samym, co szczęście. Człowiek łatwo uzależnia 
się od emocjonalnej satysfakcji i oczekuje jej wciąż więcej. Życie nie polega jednak 
na tym, aby zawsze czuć się komfortowo i kolekcjonować doznania. Czy łzy, czyli 
zdolność do przyjęcia cierpienia, nie są znakiem tego, że naprawdę kochamy? 

5. Błogosławieństwa są portretem Ukrzyżowanego. Na krzyżu sam Jezus jest 
ubogi, głodny, smutny, odrzucony przez swoich. I wtedy stał się największym 

błogosławieństwem dla świata. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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Urszula: – Ze smutkiem przyjęłam wiado-
mość, że 28 stycznia 2022 r. odeszła do 
Pana Boga NASZA Pani Basia „Bepi” – Bar-
bara Ponicka – katechetka w latach 1967– 
–1977 w parafii Najświętszych Imion Jezu-
sa i Maryi. Pani Basia: wykształcona, zdol-
na, utalentowana plastycznie jak i muzycz-
nie, świetnie nawiązująca relacje z dziećmi  
i młodzieżą. Wprowadziła własny, autorski 
program ewangelizacji dzieci i młodzieży, 
ucząc katechezy oraz organizując spotkania 
poza lekcjami w Grupach ABC (Apostolstwo 
Braterstwa Chrystusowego). Sama napi-
sała Hymn dla naszych grup. Zatroszczyła 
się o nasz duchowy rozwój. Zdobyła dla 
nas Pisma Święte, niedostępne w oficjalnej 
sprzedaży i uczyła nas czytać Słowo Boże, 
rozważać i stosować w życiu. Uczyła nas 
piosenek o. Duvalla, akompaniując na gita-
rze i akordeonie. Byłam w Grupie Misyjnej, 
a moja siostra w Grupie Indiańskiej. Każda 
klasa to inna Grupa dzieci, którym poświę-
cała CAŁY swój czas, całą empatię i uwagę. 
Pani Basia była Niezwykłą Osobą. W oczach 
iskry, w sercu radość, na ustach uśmiech, 
dłonie zawsze pomocne. Potrafiła dzie-
lić się swoją wiarą oraz umiała nas słu-
chać. Była prawdziwym wychowawcą, któ-
ry podnosi dziecko wzwyż we własnych 
oczach, ukazuje nowe horyzonty, cele, do 
których warto dążyć. Przez lata pamię-
tała imiona i nazwiska swoich uczniów. 
Śpiewałyśmy z panią Basią z wielkim przeję-
ciem na roratach (w dziecięcym chórku) „Oto 
Pan Bóg przyjdzie”, miałyśmy swój sztandar 
ze znakiem ABC i własne stroje: spódniczki 
i chusty. Chodziłyśmy na jasełka do domów 
parafian, śpiewając kolędy i wnosząc radość 
do ich domów w tym smutnym czasie komu-
ny. Wyjeżdżałyśmy na wakacje do Zakopane-
go do Jaszczurówki, przywożąc różne dziw-
ne korzenie, korę, a później pod okiem pani 
Basi powstawały piękne dzieła, z naklejonymi 
świętymi obrazkami, abażury, obrazy dla pa-
rafian. Wtedy w sklepach jak i w domach nie 

było takich pięknych 
religijnych ozdób. 
To było ponad 50 
lat temu. Pani Basi 
zawdzięczam wiele 
i dziękuję Bogu za 
DAR Jej życia, powo-
łania do ewangeliza-
cji dzieci i młodzieży 
w pracy katechetycznej. Za to WSZYSTKO, 
co wniosła w moje życie. Za to, że złowiła 
moje serce dla Boga i dla Maryi. Wprowa-
dziła mnie na drogi wiary, angażując w Gru-
pie ABC, ukazując piękno Eucharystii. Kiedy 
w styczniu 2002 roku po ciężkiej chorobie 
zmarła moja śp. Mama, Pani Basia przysłała 
mi piękne SŁOWO na Święta Wielkanocne, 
pisząc: „Męka i śmierć trwają 3 dni, a Zmar-
twychwstanie trwa na wieki”. Chrystus żyje  
i to jest najważniejsze.  Pamiętaj, święty 
smutny to smutny święty, niech inni patrząc 
na nas widzą jak radośnie jest służyć PANU, 
bo jeśli Bóg z nami – któż przeciw nam? Tak, 
to było nasze zawołanie, tak się witaliśmy  
i żegnaliśmy zawsze z radością: BÓG Z NAMI! 
Odpowiedź: I w nas! Tak Pani Basiu. Tak się 
teraz pożegnamy, ale UFAM, że i Ty przywi-
tasz nas kiedyś z uśmiechem i słowami: Bóg 
z nami. I w nas.

Zosia: – Kochana Pani Basiu, żegnamy Cie-
bie w wielkim smutku i żalu, ale zapewniamy, 
że zostaniesz w naszym sercu i pamięci jako 
wspaniała katechetka, która naszą brynow-
ską młodzież nauczyła wesoło śpiewać do 
Boga. Jako ta, która umiała w sposób bardzo 
subtelny przyciągnąć młodzież do Boga i na 
lekcje religii. Bóg z nami i w nas. 

Ewa: – Barbara! Pseudonim Bepi! Stworzyła 
nam drugi dom. Piękne dzieciństwo i mło-
dość – 60 lat wspólnych przyjaźni! Spotkania 
w wyremontowanej przez nas pod kościołem 
na Brynowie – piwniczce. Organizowała co 
roku obozy wakacyjne do Zakopanego (miała 

B Ó G  Z  N A M I  I  W  N A S !
(wspomnienia byłych uczennic o katechetce śp. Barbarze Ponickiej)
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także uprawnienia przewodnika tatrzańskie-
go), wędrówki po Tatrach, spotkania wigi-
lijno-opłatkowe, kolędowanie przy choince, 
zabawy karnawałowe, andrzejkowe, ogniska 
z jasełkowymi występami, wędrowaliśmy po 
domach na parafii. Bepi pisała teksty i grała 
na akordeonie. Nasza wspólnota „Indiańska” 
(najstarsza), wszyscy razem, ze śpiewem 
zawsze i wszędzie! Żegnamy Cię z wielkim 
żalem. 

Maria: – Piękną tradycją były spotkania na-
szej grupy, które trwają do teraz. Co roku 
spotykałyśmy się u Basi 21 listopada na uro-
dzinach. Ponadto każda z nas organizowała 
spotkania u siebie. Wszyscy w miarę możli-
wości stawiali się czasami nawet z rodzinami. 
Basia przygrywała nam na akordeonie, a my 
śpiewałyśmy piosenki. Te, które znałyśmy  
z naszej młodości i te odpowiednie do okresu 
(adwentowe i kolędy). Zawsze kończyło się 
przy biesiadnym stole. Dopiero okres pande-
mii ograniczył nasze spotkania. Zwyczajem 
było też, że każda z nas na spotkania przyno-
siła swoje wyroby (ciasta, sałatki, zapiekanki 
i inne). Basia robiła przepyszne desery (jeden 
to była „bomba”, a drugi nazywany przez nas 
„słodkim salcesonem”). 

Gienia: – Co mi utkwiło w pamięci? Najmil-
sze wspomnienia pozostały z młodych lat, 
jak wyjeżdżaliśmy z Bepi do Jaszczurówki, 
spotkania w salce oraz wspólne zbieranie po 
lesie korzeni, hub, by później przygotowywać 
materiały na wystawę. 

Lodzia: – Wspomnienie o Basi, naszej ka-
techetce, później przyjaciółce, osobie, która 
nosiła nas zawsze w sercu. Pociągała nas 
jej dobroć i zaangażowanie w działalność  
z młodzieżą. Oddawała się tym zajęciom bez 
reszty. Założyła grupy ABC (APOSTOLSTWO 
BRATERSTWA CHRYSTUSOWEGO). Spotka-
nia w grupach 12 osobowych na wzór Apo-
stołów, gromadziła nas na różnych zajęciach, 
rozważaniu Ewangelii i różnych akcjach. Na 
tamte czasy, lata 60-te (czasy biedne) robi-
liśmy w parafii dla dzieci lampiony, których 
normalnie nie było w sklepach. Zachęciła 
chłopaków: Mietka, Edka i Antka, by założyli 
zespół. Napisała hymn dla ABC:

1. Apostołów Dwunastu miał Chrystus
Apostołów Dwunastu posłał w świat
By głosić światu, wśród burz, przez krew własną
Że każdy człowiek to Chrystus, to brat.
2. Bóg dziś za sobą prowadzi tysiące 
My też idziemy wśród tysięcznych mas
A naszym celem jest uśmiech i słońce 
A naszym hasłem BÓG Z NAMI I W NAS
3. Choć zastawia nam wciąż sidła swoje
Kroczymy naprzód, gdzie Chrystus nasz Pan
Przez świat idziemy z młodzieńczym prze-
bojem
A jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dzię-
kujemy Ci, Barbaro, za całe dobro, które nam 
przekazałaś, a które owocuje w nas i rośnie. 
Do zobaczenia w wieczności.  

Ela: – Nasza Basia kochana urodziła się 21 
listopada 1933 r. w okolicach Bydgoszczy, 
ale dzieciństwo i młodość spędziła w Dworze 
w Michałkowicach, gdzie tata był Zarządcą. 
Miała siostrę Zosię i 2 siostrzenice, Elę i Gra-
żynę. I setki dzieci z wyboru, którymi opie-
kowała się najpierw w przedszkolu, a potem 
jako katechetka, ucząc ich religii. Prowadze-
niu dzieci i młodzieży do Boga poświęciła 
całe życie. Basia 2 lata spędziła w zakonie  
w Rzymie, z którego wróciła w 1967 r i roz-
poczęła pracę w parafii w Brynowie. Probosz-

Pogrzeb śp. Barbary Ponickiej w kościele św. Michała 
Archanioła w Siemianowicach Śląskich  

– Michałkowicach – 7.02.2022 (fot. Leokadia Puto)
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czem był wtedy ks. Adolf Kocurek. Dzięki 
Jego wsparciu i życzliwości, Basia utworzyła 
wspólnoty młodzieżowe ABC, na wzór przed-
wojennego harcerstwa. Swoim entuzjazmem 
zaraziła sporo młodzieży – powstały 4 grupy 
(indiańska, misyjna, słoneczna…) po kilka-
naście osób każda. Raz w tygodniu odbywały 
się spotkania - „relaksy”, na których czytali-
śmy Pismo Święte, rozważaliśmy jego treść. 
Basia zawsze umiała wytłumaczyć wszystkie 
niejasności, rozwiać wątpliwości. Aby nie 
było nudno, ustawiała stoliki w krąg, zapala-
ła świecę, grała na akordeonie „Franciszku”  
i śpiewała z nami pieśni ojca Duvalla i sio-
stry Uśmiech, a potem i nowości z kolejnych 
festiwali piosenki religijnej Sacrosong. Basia 
miała w sobie tyle talentów, pomysłów, za-
pału, potrafiła porwać za sobą niejednego… 
Wspólnoty szybko wdrożyły się w życie pa-
rafii – śpiewaliśmy na wszystkich uroczysto-
ściach, pomagaliśmy przy organizacji Boże-
go Ciała, uczestniczyliśmy aktywnie we wtor-
kowych wieczornych mszach dla młodzieży, 
wystawialiśmy jasełka, chodziliśmy z kolędą, 
przygotowywaliśmy paczki w tygodniu miło-
sierdzia, robiliśmy ołtarzyki do nowocze-
snych mieszkań, lampiony i kartki świątecz-
ne, chodziliśmy razem na piesze pielgrzymki 
do Częstochowy. A w tych wszystkich dzia-
łaniach towarzyszył nam uśmiech, śpiew  
i zespół gitarzystów „dwa plus minus” (Edek 
Jucha, śp. Mietek Klonowski, Janusz Sojka  
i Antek Długi). Basia potrafiła porwać do 
działania każdego, stworzyła tak silną więź  
z młodzieżą, że do końca utrzymywała kon-
takty ze swoimi podopiecznymi sprzed dzie-
siątek lat. Po 10 latach w Brynowie Basia 
przeniosła się do Katedry, do LO w Pałacu 
Młodzieży, a w końcu trafiła na parafię Cieszyn 
– Mnisztwo – tam była gospodynią, poma-
gała ks. Brunonowi przy budowie Kościoła, 
uczyła religii i też utworzyła wspólnoty ABC.  
W latach 90-tych Basia wróciła do Katowic,  
a w końcu z powrotem do Michałkowic, gdzie 
spędziła ostatnie ponad 20 lat życia – ucząc 
jeszcze religii, odnawiając w kościele figury 
świętych, Tabernakulum, kaplicę cmentarną, 
zakrystie, tworząc ołtarze św. Jana Pawła II, 

św. Rodziny, św. Anny. Pracowała, póki sił 
jej starczyło. Na koniec, gdy już było jej co-
raz trudniej żyć samotnie, znalazła spokojną 
przystań w DPS w Bytomiu. Powierzyła swój 
los swojemu niebieskiemu Przyjacielowi, 
a On nigdy jej nie opuścił. Basiu, życie bez 
Ciebie już nie będzie takie samo. Opiekuj się 
nami nadal z Nieba Wysokiego. Amen.

Teresa: – Basiu! Dziękuję za wspaniałe lekcje 
religii, które przybliżyły mi Boga. Za powsta-
nie grupy ABC i wspólne spotkania, za waka-
cje w Zakopanem. Za zorganizowanie wyjaz-
du do Rzymu, gdzie mogliśmy pomodlić się 
przy grobie Jana Pawła II. Za to, że byłaś dla 
nas jak Matka. 

Krystyna: – Wracam myślami do tych odle-
głych czasów późnej podstawówki i uświa-
damiam sobie – po raz pierwszy – że moja 
Katechetka była ważną osobą w moim dzie-
cięco-młodzieńczym życiu i w jakiejś części 
przyczyniła się do uformowania mnie na 
człowieka, jakim jestem.  Z nią po raz pierw-
szy (na spotkaniach grupy ABC) rozważałam 
słowa Ewangelii. Ona uczyła nas mądrych, 
fantastycznych piosenek o. Duvalla – do dzi-
siaj wiele z nich pamiętam i śpiewam. Lubi-
łam nasze spotkania, radosne śpiewanie, ale 
i poważne rozmowy – także na „trudne” te-
maty – próbowaliśmy wtedy palić papierosy 
(VII kl.)! 

Z radością wspominam wakacyjny wyjazd 
grupy do Zakopanego. Pani Basia zabra-
ła nas tam na tydzień. Wtedy pierwszy raz 
widziałam Tatry i „wędrowałam” po nich. 
Wieczorami śpiewaliśmy – przy akompa-
niamencie gitary – śp. Mietek Klonowski był 
wtedy na początku swojej przygody z gitarą. 
Było pięknie! Pani Basia nas chyba kochała! 
I wychowywała nas – do przyjaźni z Bogiem 
i ludźmi, do radości i do odpowiedzialności! 
Dawała nam samo dobro i dawała nam sie-
bie! Była darem Boga dla nas, wchodzących 
za kilka lat w dorosłość! Dziękujemy Pani 
Basi i wierzymy, że z nieba też będziesz 
prowadzić swoich – już bardzo dorosłych 
uczniów!
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Og³oszenia duszpasterskie
6 .  N IEDZIEL A ZWYKŁ A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(13 lutego 2022 r.)

1. W poniedziałek obchodzimy 

święto św. Cyryla i Metodego, 

patronów Europy. 

2. Za tydzień, w poniedziałek 21 

lutego swoje 40. urodziny bę-

dzie obchodził nasz wikary –  

„B łogosławiony mąż, 

który pokłada ufność  

w Panu i Pan jest jego nadzieją” 

– mówi dziś do nas Bóg. Groma-

dząc się na niedzielnej Euchary-

stii odnówmy nasze zaufanie do 

Boga. Powierzajmy Mu nasze 

życie, nasze troski i radości. Nie 

jesteśmy samotni, zmartwych-

wstały Pan jest wśród nas. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczo-

na jest na bieżące potrzeby 

naszej parafii. Bóg zapłać za 

każdą ofiarę.

ks. Tomasz Klikowicz. Zaprasza-

my na Mszę św. w jego intencji  

w przyszłą niedzielę o godz. 

12.00.  

3. W sobotę od 17.00 do 18.00 

adoracja Najświętszego Sakra-

mentu i okazja do spowiedzi. 

4. W dzisiejszym „Gościu Niedziel-

nym” znajdziemy kolejną płytę  

z kolekcji „Biblia Audio” z nagra-

niem Ksiąg: Kapłańskiej, Liczb  

i Powtórzonego Prawa. Cena 

„Gościa” z płytą nie ulega zmia-

nie i wynosi 8 zł. 

5. W tym tygodniu modlimy się 

za mieszkańców ulicy Kalinow-

skiego. 

6. Dzieciom i młodzieży rozpoczy-

nającym ferie życzymy dobrego 

wypoczynku i błogosławieństwa 

Bożego. 
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6. NIEDZIELA ZWYKŁA  13.02 
7.30 Za ++ babcię Józefę i babcię 

Kazimierę oraz ++ dziadków 
Tadeusza i Andrzeja – o łaskę 
życia wiecznego  

9.00 Za ++ Jana i Zdzisławę Skuza 
oraz za ++ Teodorę i Zdzisława 
Łukaszczyk – o dar nieba

10.30 Za + Edka (5. rocznica śmierci)  
o radość życia wiecznego oraz 
o łaski dla wszystkich, którzy 
się nim opiekowali (od miesz-
kańców ulicy Drozdów)

12.00 W intencji małżonków Barbary 
i Andrzeja Mikusińskich z oka-
zji 50. rocznicy ślubu, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

18.00 Za + Jerzego Michalskiego oraz 
++ z rodziny Michalskich i Gor-
dewskich  – o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK 14.02 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA  
I METODEGO, BISKUPA, patronów Europy
8.00 Za + Stanisława Kądzierę oraz 

za ++ żonę Mariannę, rodziców 
i rodzeństwo – o dar nieba

18.00 Za + Stanisława Wójcika –  
o radość życia wiecznego 

WTOREK  15.02 
8.00  Za ++ Martę Październiok, 

męża Roberta, córkę Pelagię, 
syna Gerarda i wnuczkę Justy-
nę – o dar życia wiecznego

18.00 Za + Andrzeja Suchy (rocznica 
urodzin) – o radość życia wiecz-
nego

ŚRODA  16.02 
8.00 Za + Piotra Eichchorna – o ra-

dość życia wiecznego (od  

W tygodniu od 13 do 19 lutego 2022 roku 

modlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla 

mieszkańców ulicy KALINOWSKIEGO. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych  

i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy 

kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem 

wszelakich łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



„Róży” Żywego Różańca Świę-
tego) – o radość życia wieczne-
go

18.00 Za + Felicję Urbańską – o dar 
życia wiecznego

CZWARTEK  17.02 
8.00  Za ++ Józefa i Karolinę Pytka 

oraz brata Kazimierza – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Jana Malgraba (miesiąc 
po śmierci) – o Boże miłosier-
dzie i dar życia wiecznego 

PIĄTEK  18.02 
8.00 Za ++ Łucję i Józefa Lubina 

oraz rodziców z obu stron –  
o dar życia wiecznego

18.00 Za + Stanisławę Polańską –  
o radość życia wiecznego (od 
Zyty i Przemka z dziećmi)

SOBOTA  19.02 
8.00 Za + Jana Perka (rocznica uro-

dzin) – o radość życia wieczne-
go

18.00 Za + Huberta Gwóźdź – o ra-
dość życia wiecznego

7. NIEDZIELA ZWYKŁA  20.02 
7.30  Za ++ Annę, Władysława, córki 

z mężami i syna – o dar życia 
wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Marię i Micha-
ła Bąków – o radość życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za + Czesława Baran 
(22. rocznica śmierci) – o ra-
dość życia wiecznego

 2 int. Za + Tomasza Kwinta –  
o radość życia wiecznego (od 
najbliższej rodziny)

12.00 1 int. W intencji ks. Tomasza 
Klikowicza z okazji 40. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego

 2 int. W intencji Hiacynty 
Smoczyńskiej z okazji imienin 
i urodzin, z podziękowaniem 
za dar życia oraz prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i życie w łasce

18.00 Za + Marię (7. rocznica 
śmierci) – o radość 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.


