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7 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

I czyt.: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 Psalm: 103, 1b-4.8.10.12-13

II czyt.: 1 Kor 15, 45-49 Ewangelia: Łk 6, 27-38

W PONIEDZIAŁEK KS. TOMASZ KLIKOWICZ, NASZ WIKARY, 
BĘDZIE ŚWIĘTOWAŁ 40. ROCZNICĘ URODZIN 

Drogi Księże Tomaszu!

Oprócz tradycyjnego Sto lat powinniśmy Ci zaśpiewać słynną 
piosenkę „Czterdzieści lat minęło…”. Z okazji Twojej „okrą-
głej” rocznicy składamy Ci najlepsze życzenia i obejmujemy 
modlitwą. 

Życzymy Ci, żeby ludzie patrząc na Twe oblicze nadal się 
uroczo mylili i myśleli, że to Twoja pierwsza parafia. Pozostań 
młody nie tylko z wyglądu, ale młody duchem. Niech nie gaśnie 
Twój zapał w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Dziękujemy  
z serca za Twoją kapłańską służbę wśród nas, za głoszone słowo Boże, za posługę 
w konfesjonale i przy ołtarzu. Niech Maryja, Matka Kapłanów, strzeże Cię od złego 
i wspiera w dążeniu do świętości. 

Czterdzieści to w Biblii liczba symboliczna: 40 dni i nocy padał deszcz w czasie 
potopu, 40 lat wędrowali Izraelici z Egiptu do Ziemi Obiecanej, 40 dni i nocy 
przebywał Mojżesz na górze, gdzie otrzymał tablice Dekalogu, 40 lat panowali 
królowie Dawid i Salomon, 40 dni pozostało mieszkańcom Niniwy do kary, jaką 
zapowiadał prorok Jonasz, 40 dni i nocy pościł Pan Jezus na pustyni…

Coś się kończy, coś się zaczyna. Przed Tobą kolejna 
czterdziestka, jak Pan Bóg da. Czy to będzie dla Ciebie 
potop, wędrówka przez pustynię, czy panowanie na 
wzór Dawida, oby zawsze był to czas pobłogosławiony 
przez Boga!  Szczęść Boże na dalszą wędrówkę pod 
skrzydłami Bożej Opatrzności. 

Z darem modlitwy
Ks. Proboszcz Tomasz Jaklewicz

Ks. Marek Gancarczyk
Wdzięczni Parafianie
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Kochani nieprzyjaciele

1.„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. Zanim zastanowimy się nad tym, co zna-
czy kochać nieprzyjaciół, warto zwrócić uwagę na rzecz bardziej podstawową. 

Otóż Jezus uświadamia nam, że idąc przez życie będziemy mieli wrogów. To wielki 
realizm Ewangelii. W naszym życiu prędzej czy później pojawią się ludzie, którzy 
nas kopną, przeklną, uderzą, a może wręcz będą niszczyć życie. Powodem niena-
wiści może być przynależność do Chrystusa. W świecie nie brak ludzi, którzy chcą 
zniszczyć chrześcijan. „Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszyst-
kich” – mówi Pan. Wizja chrześcijaństwa, które żyje bezkonfliktowo z wszystkimi  
i nie ma żadnych wrogów jest naiwna. A przede wszystkim sprzeczna z Ewangelią. 
Prawda zawsze będzie kłuła w oczy tych, którzy nie chcą jej przyjąć.  

2. Powodem oskarżenia chrześcijan bywa to, że przypominają światu o pew-
nych „niewygodnych” prawdach moralnych np. że aborcja jest zabójstwem,  

a stosunki homoseksualne – grzechem. Ponieważ żyjemy dziś w „świecie na opak” 
– zwolennicy aborcji i promotorzy homoseksualizmu oskarżają nas o tzw. „mowę 
nienawiści” z powodu głoszenia prawdy. W tym przypadku miłość do nieprzyjaciół 
nie polega na tym, by te trudne prawdy moralne przemilczeć w imię zgody, miło-
sierdzia czy miłości do nieprzyjaciół. Jednym z przejawów miłowania nieprzyjaciół 
jest mówienie im prawdy. Także tej, której nie chcą przyjąć. Oczywiście z szacun-
kiem dla osób i współczuciem, ale bez zamazywania granic między dobrem a złem. 

3. Bywa, że ktoś staje się czyimś nieprzyjacielem bynajmniej nie z powodów re-
ligijnych. Wrogiem może okazać się ktoś bliski. Przyjaciel, mąż, żona, dziec-

ko, przełożony. Powodów jest wiele. Bywają złożone lub banalnie proste. Zazdrość, 
karierowiczostwo, chore ambicje, władza uderzająca do głowy, głupota czy zwykła 
małość. Jezus nie wzywa nas do analizy przyczyn zła, które nas dotyka. Nie wzywa 
też do tego, aby próbować zmieniać nieprzyjaciół. Mówi, co my sami powinniśmy 
z tym fantem zrobić. „Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie 
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”. Oto 
słynne nadstawianie drugiego policzka. Chodzi tu, podkreślmy, o postawę, nie  
o uczucia. Nie trzeba lubić wrogów. Trzeba ich kochać, czyli zrezygnować z odwetu, 
panować nad złością, odpowiadać dobrem na zło, przebaczać. Zachować swoje 
serce wolne od nienawiści, pogardy czy chęci rewanżu.  

4. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Poprzeczka ustawio-
na jest wysoko. Bóg jest dobry także dla złych, zwraca uwagę Jezus. Jeste-

śmy synami Najwyższego, gdy próbujemy iść tą samą drogą. Dobroć Boga wobec 
złych nie oznacza bynajmniej lekceważenia zła i grzechu. Miłosierdzie nie unie-
ważnia sprawiedliwości. Przebaczenie nie oznacza tolerancji dla zła. Przebaczenie 
jest sposobem na pokonanie zła. Aby odpowiedzieć dobrem na zło, trzeba mieć 
ogromną siłę. Człowiek nie ma w sobie takich duchowych zasobów. Musi czerpać 
siłę do takiej miłości od samego Boga. Z Nim wszystko jest możliwe. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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„Pan jest moim Pasterzem, niczego 
mi nie braknie” – werset z psalmu 
23 jest nieodłącznie związany z dro-
gą mojego powołania i od przeszło 
25 lat stale mi towarzyszy. Pan Bóg 
obdarzył mnie łaską powołania - nie 
wszystko jednak od razu było jasne 
i proste. Bóg mówi do nas w swoim 
Słowie i poprzez ludzi, których nam 
posyła. Pochodzę z dużej, religij-
nej rodziny, gdzie Bóg miał zawsze 
najważniejsze miejsce. Wzrasta-
łam w szacunku i miłości do Boga, 
Kościoła i Ojczyzny. Uczęszczałam 
do Liceum Ogólnokształcącego  
w Nowym Sączu i marzyłam, aby 
zostać nauczycielką nauczania po-
czątkowego, założyć rodzinę i mieć 
dzieci. Do tych marzeń zaczęła do-
chodzić dziwna myśl o życiu zakon-
nym, była ona przeze mnie bardzo 
tłumiona i odrzucana. Powracało 
jednak pytanie: co Bóg chce, abym 
w życiu czyniła? Czy to, co ja chcę, 
jest tym, czego pragnie dla mnie 
Bóg? Tych pytań było coraz więcej. 
 Z pomocą jak zawsze w takich 
sytuacjach przyszła mi Maryja. 
To Ona delikatnie jak uczniom  
w Kanie Galilejskiej zaczęła pod-
powiadać co robić. Wyruszyłam na 
Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na 
Jasną Górę. Podczas tej wędrów-
ki coraz bardziej zachwycała mnie 
osoba Jezusa - Jego bezwarunkowa 
miłość wobec mnie. Tam właśnie 
uczyniłam Go Panem i Pasterzem 
mojego życia, a Jego Matka stała 
się też moją. Maryi odtąd powierza-

łam swoje pytania o drogę życia, 
modliłam się dziesiątką różańca, 
abym wiedziała, co wybrać. Jak po-
wiedziałam wcześniej, Bóg mówi 
do nas przez ludzi, tak stało się  
u mnie. Po wakacjach w naszej 
szkole katechizację prowadziła Sio-
stra Szkolna de Notre Dame. Tak 
poznałam siostry i powoli rozpozna-
wałam, że Jezus woła mnie, by słu-
żyć Mu w tym właśnie Zgromadze-
niu.  Jego miłość dała mi odwagę, 
by podjąć decyzję i odpowiedzieć 
Bogu Tak w życiu zakonnym. 

W psalmie mojego życia są sło-
wa: Chociażbym przechodził przez 
ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną… Były już ta-
kie ciemne doliny. Dziś, kiedy pa-
trzę na nie z perspektywy czasu, to 
wiem, że były one konieczne, aby 
pogłębiała się moja wiara i zaufa-
nie do Boga. Doświadczyłam tego, 
że Jezus prowadzi mnie po ścież-
kach właściwych przez wzgląd na 
swoją chwałę… Po raz pierwszy 
doświadczyłam tego podczas prze-
niesienia na kolejną placówkę. Po 
swoich pierwszych ślubach zosta-
łam posłana do pracy w przedszko-
lu w Katowicach. Pan Jezus dał 
mi tam wiele radości i satysfakcji  
z pracy z dziećmi…  Sama radziłam 
sobie dobrze, coraz więcej chwały 
dla mnie, coraz mniej dla Jezusa – 
więc „trzeba zmienić ścieżkę” – po-
wiedział Pan i zostałam posłana do 
pracy w domu dziecka. Początkowo 

Jemu chwała i  uwielb ien ie!
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to była dla mnie szkoła życia. Dzie-
ci z wieloma problemami, po prze-
mocy fizycznej, psychicznej, agre-
sywne i wycofane. Potrzebowałam 
Pana Boga jak karetki pogotowia. 
Mówiłam Mu o tych problemach 
dzieci, o ich wielkim cierpieniu, bra-
ku miłości, poczuciu odrzucenia…. 

Po kilku latach służby jako peda-
gog i terapeuta stawałam się coraz 
bardziej bezradna, pusta. Chcia-
łam im pomóc za wszelką cenę 
jako JA. W domu, gdzie przebywa 
50 dzieci 24 godziny na dobę, za-
wsze było co robić. Ważniejsza dla 
mnie stała się praca z dziećmi od 
czasu dla Jezusa. Modlitwa była 
dla mnie bardzo formalną sprawą, 
serce coraz bardziej twardniało. 
Stawałam się coraz bardziej smut-

na, nie cieszyło mnie życie, powo-
łanie. Wszystko stawało się cięża-
rem nie do wytrzymania. Czułam, 
że oszukuję Jezusa, noszę habit 
znak przynależności do Niego –  
a w sercu mam pustkę. Podczas 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu we łzach powiedziałam Jezuso-
wi: ja już tak dłużej nie mogę - zrób 
coś Ty! Ta prosta szczera prośba 
została wysłuchana. Pan Bóg dał 
mi światło w postaci pragnienia od-
prawienia ignacjańskich rekolekcji 
30-dniowych. To była wielka łaska. 
Jechałam na nie jak sucha gałąz-
ka, która mało co nie odpadła od 
pnia drzewa. Jezus nakarmił mnie 
Swoim Słowem, Sobą w Euchary-
stii, moje serce zaczynało na nowo 
bić Jego życiem. Po doświadczeniu 
Bożej Miłości i radości z powoła-
nia, zostałam posłana do nowych 
zadań, by organizować przedszko-
le wspólnie z Jezuitami w Nowym 
Sączu. Odnowiona na duchu z ra-
dością i entuzjazmem podjęłam tę 
służbę. Przedszkole rozwijało się 
bardzo dobrze - zgłaszały się coraz 
to nowe i więcej dzieci, a do mnie 
po 6 latach tam, przyszło nowe we-
zwanie, szczególnie bliskie memu 
sercu, bo dotyczyło powrotu do 
przedszkola w Katowicach – Bry-
nowie. Nie przypuszczałam wtedy, 
że będzie to „misja specjalna” 
– moim zadaniem będzie przepro-
wadzenie przedszkola przez trudny 
„okres koronawirusowy” a ja zosta-
nę „pandemicznym dyrektorem”. 
Dzięki opiece Św. Józefa, Bożej 
Opatrzności i wsparciu rodziców 
oraz życzliwych osób udało nam 

Siostra Krystyna Szewczyk wskazuje na przedszkole 
przyjazne dzieciom (fot. S. Łucja Sztul SSND)
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Droga Siostro Krystyno!
Kończy się Twój drugi pobyt w brynowskim Domu Sióstr Szkolnych de Notre 

Dame przy ulicy Warzywnej i miejmy nadzieję, że nie ostatni… Teraz przed Tobą 
nowa wola Boża i misja – praca w Zarządzie Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu.  Z tej okazji pragniemy Ci szczerze 
pogratulować i wyrazić naszą ogromną wdzięczność.

 Dziękujemy Ci za Twoje piękne świadectwo życia i powołania do służby 
Bogu i dzieciom, które zostawiasz nam na pożegnanie. Dziękujemy za ofiarne 
prowadzenie Przedszkola „Tęcza” w bardzo trudnym okresie pandemii 
koronawirusa, dodajmy placówki, która w plebiscycie DZ zdobyła zaszczytny tytuł 
„Przyjaznego Przedszkola”. Dziękujemy za każdy uśmiech i budowanie ciepłych 
relacji, za wszelakie Dobro, które pozostawiasz w sercach dzieci, rodziców, 
naszych duszpasterzy i parafian. 

Ogarniamy Cię, Siostro Krystyno także wdzięczną modlitwą; z serca życzymy 
wytrwałości, dużo zdrowia i sił do realizacji nowych wyzwań, jakie czekają na 
Ciebie w Opolu. Bądź ufna i spokojna, Pan będzie z Tobą! Dzisiaj żegnamy Cię  

z nadzieją, że po upływie czterech lat kadencji w Opolu 
wrócisz do nas, do Brynowa ponownie. Wszak mówią, 
że do trzech razy sztuka! Szczęść Boże!

Z darem modlitwy
Ks. Proboszcz Tomasz Jaklewicz

Ks. Tomasz Klikowicz
Ks. Marek Gancarczyk

Rodzice, Dzieci i wdzięczni Parafianie

się przetrwać czas chorób, izolacji  
i kwarantann. Teraz z radością zapi-
suję zgłaszające się dzieci, a mnie 
czeka kolejna misja - tym razem –  
w Zarządzie naszej Polskiej Prowin-
cji Zgromadzenia Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame w Opolu. Kończy 
się pewien etap i dziękuję Wszyst-
kim, z którymi dane mi było tu  
w Brynowie żyć i współdziałać, cie-
szę się z dobrych i serdecznych 
relacji w naszej parafii. Dziś uwiel-
biam Pana za „zielone pastwiska 
i wody, gdzie mogłam odpocząć  
i orzeźwić moją duszę”, uwiel-
biam też za te „ciemne doliny”, 

poprzez które doświadczyłam Jego 
mocy oraz miłości przebaczającej  
i uzdrawiającej. To uzdrowienie do-
konuje się powoli, ale się dzieje: 
podczas spowiedzi, Eucharystii, 
adoracji, rozważania Słowa Boże-
go. Nieustannie uczę się dzięko-
wać i uwielbiać Pana za wszystko 
i we wszystkim, zwłaszcza za Jego 
cierpliwą i miłosierną Miłość, którą 
daje mi odkrywać, poznawać, sma-
kować i dzielić się z innymi.

Jemu chwała i uwielbienie!

Siostra Krystyna Szewczyk, 
SSND
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Og³oszenia duszpasterskie
7 .  N IEDZIEL A ZWYKŁ A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(20 lutego 2022 r.)

1. W najbliższą sobotę o godz. 10.00 
w czterech kościołach naszej ar-
chidiecezji odbędą się święcenia 
diakonatu. Przyjmie je siedmiu 
alumnów naszego seminarium. 
Kandydaci dzisiaj rozpoczyna-
ją swoje  tygodniowe rekolekcje.  
W związku z tym ksiądz arcybiskup 
Wiktor Skworc zwraca się z proś-
bą do wiernych o modlitwę w ich 
intencji.

Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy we-
zwanie do miłości nieprzyjaciół. 

To wezwanie szczególnie aktualne  
w naszym niespokojnym świecie, nad 
którym zawisła groźba wojny. Odpo-
wiadając na apel naszych pasterzy 
módlmy się dziś o pokój na świecie, 
zwłaszcza na Ukrainie. Po Mszy świę-
tej zaśpiewamy suplikacje. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest 
na zapłacenie rachunków za gaz. Bóg 
zapłać za każdą ofiarę. 

2. W poniedziałek swoje 40. urodziny 
będzie obchodził nasz wikary – ks. 
Tomasz Klikowicz. Msza św. w jego 
intencji  zostanie odprawiona dzisiaj 
o godz. 12.00. Pamiętajmy o modli-
twie w intencji ks. Tomasza.

3. We wtorek obchodzimy Święto Ka-
tedry św. Piotra Apostoła. 

4. Zapraszamy na kolejną katechezę 
dla dorosłych. Temat: „Bolesna 
prawda o grzechu”. Wtorek o 18.30 
w kościele. Katecheza będzie też 
transmitowana na naszej stronie. 

5. W sobotę od 17.00 do 18.00 ad-
oracja Najświętszego Sakramentu  
i okazja do spowiedzi. 

6. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Kanarków.

7. Wszystkim życzymy dobrego tygo-
dnia, a udającym się na zimowy 
wyjazd dobrej pogody i wypoczynku. 

Kochani Czytelnicy! Drodzy Parafianie!

Z największą radością pragnę Wam zakomunikować, że właśnie dzisiaj kończę 28 lat! 
20 lutego 1994 roku ukazał się bowiem mój pierwszy numer. Myślę, że nikt z Was nie 

wyobraża już sobie, że może mnie nie być co tydzień na stoliku z prasą lub na stronie 
internetowej parafii. Dzięki Wam jestem stałym gościem w wielu brynowskich domach i nie 

tylko… I już się cieszę na zbliżające się trzydziestolecie! Dziękuję 
wszystkim bez wyjątku, tym, którzy byli przy moich narodzinach, 
i tym, którzy nadal niestrudzenie mnie tworzą, redagują, składają, 
drukują, odbierają i czytają.

„PARAFIA U JEZUSA I MARYI”
Nr 07 (1268) rok XXIX
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Porz¹dek nabo¿eñstw
20 do 27 lutego 2022 r.

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

z mężami oraz syna – o dar życia 
wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Marię i Michała 
Bąków – o radość życia wiecznego

10.30  1 int. Za + Czesława Baran (22. 
rocznica śmierci) – o radość ży-
cia 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 Smo-
czyńskiej z okazji imienin i uro-
dzin, z podziękowaniem za dar 
życia oraz prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i życie w łasce

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

PONIEDZIAŁEK  21.02 
8.00 Za + Zofię Leńczyk (miesiąc po 

śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

18.00 Za + Barbarę Rejniak – o radość 
życia wiecznego (od Joanny  
i Krzysztofa, rodziny kuzynki  
z Oświęcimia)

WTOREK  22.02 
ŚWIĘTO KATEDRY 
ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
8.00  Za + Jerzego Zawadzkiego –  

o radość życia wiecznego (od 
sąsiadów z ulicy Warzywnej 1)

18.00 Za ++ rodzeństwo: Sabinę, Zdzi-
sławę, Zytę, Tadeusza, Zbignie-
wa, Jerzego i Witolda – o radość 
życia wiecznego

ŚRODA  23.02 
WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, 
biskupa i męczennika
8.00 W intencji Niny z okazji rocznicy 

urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

18.00 Za ++ rodziców Marię i Leszka, 
za ++ dziadków i pokrewieństwo 
z obu stron – o dar życia wiecz-
nego

W tygodniu od 20 do 26 lutego 2022 roku modlimy się 
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy 
KANARKÓW. W szczególny sposób pamiętamy o chorych  
i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś miesz-
kali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich źró-
dłem wszelakich łask i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  24.02 
8.00  Za ++ dziadków Marię i Francisz-

ka Tomeckich oraz za ++ z rodzi-
ny – o radość życia wiecznego

18.00 Za + Jerzego Bias – o dar życia 
wiecznego (od sąsiadów)

PIĄTEK  25.02 
8.00 Za ++ Michała, jego ojca i dziad-

ków z obu stron – o radość życia 
wiecznego  

18.00 1 int. Za + Zofię Leńczyk – o dar 
życia wiecznego (od siostry Ge-
nowefy z rodziną)

 2 int. W intencji siostry Krystyny 
jako podziękowanie za lata pracy 
w przedszkolu (od dzieci i rodzi-
ców)

SOBOTA  26.02 
8.00 Za ++ Krystynę i Fryderyka Pe-

tryków oraz za ++ z rodziny –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za + Helenę Odorkiewicz (63. 
rocznica śmierci), za + męża 
Edmunda, syna Andrzeja, syno-
wą Krystynę oraz ++ z rodzin 
Odorkiewiczów, Ołdakowskich  
i Cicheckich – o radość życia 
wiecznego

8. NIEDZIELA ZWYKŁA  27.02 
7.30   Za + Władysława Biesa – o ra-

dość życia wiecznego (od Marze-
ny Wielgosz z rodziną oraz od 
Łukasza i Ewy Bies z dziećmi)

9.00 Za ++ rodziców Marię i Stefana 
Maziarka – o radość życia wiecz-
nego

10.30 1 int. W intencji Hanny (3. rocz-
nica urodzin) oraz  jej rodziców 
Małgorzaty i Michała (4. rocznica 
ślubu), z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

 2 int. Za + Zofię Walasek (mie-
siąc po śmierci) – o dar życia 
wiecznego (od syna z rodziną)

12.00 1 int. W intencji Stanisława 
Wojtasa z okazji 85. rocznicy 
urodzin, z podziękowaniem za 
wszelkie otrzymane dobro,  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą  
i zdrowie, także dla całej rodzi-
ny 

 2 int. Za +  Emilię Gruca –  
o radość życia wiecznego (od 
Genowefy, Czesława i Małgorza-
ty Gruca)

18.00 Za + Władysława Biesa – o ra-
dość życia wiecznego (od syna 
Sławomira z rodziną)

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
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KANCELARIA PARAFIALNA czynna: 
• w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00,
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