
27 LUTEGO 2022 CENA 1 ZŁ

Nr 08 (1270) 
rok XXIX

 
8 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

I czyt.: Syr 27, 4-7 Psalm: 92, 2-3.13-16

II czyt.: 1 Kor 15, 54b-58 Ewangelia: Łk 6, 39-45

W s z y s t k o  b ę d z i e  d o b r z eW s z y s t k o  b ę d z i e  d o b r z e
Kochani Parafianie!

W tłusty czwartek nie zjadłem ani jednego pączka. Nie miałem najmniej-
szej ochoty. Myśl o wojnie, która tego właśnie dnia o świcie się zaczęła, 
odbiera ochotę na przyjemności, zachęca raczej do postu oraz modlitwy 
w intencji pokoju. Przed nami Popielec i Wielki Post. Obrazy z Ukrainy na-
pełniają grozą i niepokojem, także o naszą ojczyznę. Co możemy zrobić? 
Przylgnąć mocniej do Boga, podjąć wielkopostne postanowienie i wygrać 
z pomocą łaski wojnę ze swoimi demonami. Nie traćmy nadziei. W sytu-
acji zagrożenia i potężnego ataku zła, w ludziach wyzwala się naturalny 
odruch solidarności międzyludzkiej. Być może Europa, Polska, staną się 
bardziej zjednoczone i skupione na tym, co jest w życiu najważniejsze. 
Kiedy terroryści porwali samoloty, które zaatakowały dwie wieże w Nowym 
Jorku pasażerowie dzwonili do bliskich osób, aby im powiedzieć „kocham”. 
Dobro jest silniejsze niż zło, miłość większa niż nienawiść. Zło wygrywa 
tylko pozornie, do czasu. 

Przed nami rekolekcje parafialne. Zapraszam Was do udziału. Naszym 
rekolekcjonistą będzie ks. dr Jacek Plech, proboszcz z Podlesia. Temat 
brzmi „Wszystko będzie dobrze”. To słowa bł. ks. Jana Machy, męczennika 
czasów wojny, z jego ostatniego listu do rodziców. W obecnym kontekście 
nabierają one jeszcze większego znaczenia.  

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz proboszcz
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Zarażanie ślepotą

1.„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?” Historia pokazuje, że 
niestety może. Czy naród niemiecki nie był prowadzony przez obłąkanego 

malarza, co zakończyło się najkrwawszą z wojen w historii? A naród rosyjski? 
Czy nie dał się uwieść bandzie zbrodniarzy obiecujących raj na ziemi, co zakoń-
czyło się mordowaniem milionów? Można pokazać wiele innych przykładów.  
W polityce, w mediach, w życiu społecznym nie brakuje niewidomych prowadzą-
cych niewidomych, ludzi zaślepionych toksycznymi ideologiami, którzy pretendują 
do roli nauczycieli i wychowawców społeczeństwa. Jezus przestrzega nas przed 
takimi szkodliwymi autorytetami, przed ludźmi, którzy zarażają innych własnym za-
ślepieniem, niewiedzą czy niedojrzałością. Pan ostrzega przed naiwnością, przed 
zwiedzeniem. Bo to może prowadzić do nieszczęścia. Dziś dzięki potędze mediów 
ogromnie wzrosła także siła oddziaływania ślepców. Ale mądrości nie mierzy się 
poziomem popularności. Głupcy bywają bardzo znani i chodzą w glorii ekspertów 
od wszystkiego. Tym ważniejsze staje się pytanie: kogo słucham, kto jest moim 
przewodnikiem przez życie? Czy uznaję Jezusa za mojego pierwszego i najważniej-
szego nauczyciela? 

2. „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz bel-
ki we własnym oku?” Nie widzimy dobrze z powodu belki w oku. Co jest 

tą belką w moim przypadku? Utrwalony grzech, nałóg, pożądanie, chorobliwa za-
zdrość, pycha, żądza władzy? Wszystko to, co przesłania mi Boga, zaciemnia mi 
równocześnie moje sumienie. Jezus nie neguje konieczności wzajemnej pomocy  
w usuwaniu drzazg z oczu sióstr i braci. Leczenie wzroku bliźniego jest rzeczą pięk-
ną i konieczną. Operacji oka nie może jednak wykonywać ślepy lekarz. 

3. „Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo”. Jezus podaje 
nam zasadę rozeznawania. Trzeba najpierw odnieść ją najpierw do siebie 

samego. Przywiązujemy się często do ludzi, do pewnych miejsc, sytuacji, układów. 
Z czasem nie dostrzegamy, że to przywiązanie mogło stać się rodzajem niewoli 
rodzącej złe owoce w naszym życiu. A przecież „nie zrywa się fig z ciernia”. Dlatego 
trzeba uczciwie pytać siebie: o jakie dobro tu chodzi. Przy czym trzeba uważać, by 
tego dobra nie rozumieć jako swojej egoistycznej przyjemności. Chodzi o obiektyw-
ne dobro. 

4. Zasada poznawania po owocach pozwala także odróżnić prawdziwego pro-
roka od fałszywego. Zanieczyszczanie Dobrej Nowiny własnymi ideami, 

odchodzenie od wiary przekazanej przez apostołów to stałe zagrożenie obecne  
w Kościele. „Jeśli owocem jakiegoś nauczania i działalności jest zamieszanie we 
wspólnocie chrześcijan, podziały, spory i niezdrowa atmosfera, należy uznać go 
za fałszywego proroka. Jeżeli też między jego różnymi słowami i czynami nie ma 
harmonii i spójności, należy zachować wobec niego ostrożność, aby wraz nim nie 
zejść na manowce. Nawet jeśli człowiek usilnie się stara ukryć swe prawdziwe 
wnętrze pod maską dobra i życzliwości, to jednak w końcu zdradzi się jakimś sło-
wem lub czynem. Prędzej czy później prawda o człowieku wychodzi na jaw” (Nowy 
Komentarz Biblijny). 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
6–9 marca 2022

Temat: „Wszystko będzie dobrze” (bł. ks. Jan Macha)

NIEDZIELA – 6 marca 

Sobota 18.00 / Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 

 Msze z kazaniem rekolekcyjnym

17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Krzysztof Sosna) 

PONIEDZIAŁEK – 7 marca 

8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

19.00  Nauka stanowa dla mężczyzn

WTOREK – 8 marca 

8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

19.00  Nauka stanowa dla kobiet

ŚRODA – 9 marca  

8.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym

10.00 Msza dla chorych i seniorów 

 z udzielaniem sakramentu chorych i kazaniem 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

18.00  Msza z kazaniem rekolekcyjnym 

Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Plech
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KRYSTYNA KAJDAN: – Siostro Be-
ato, w imieniu naszej wspólnoty pa-
rafialnej pragnę Siostrę serdecznie 
przywitać i wyrazić radość z Siostry 
powrotu na Brynów.

SIOSTRA BEATA WĘDRYCHOWICZ 
SSND: – Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! Drodzy parafianie, 
minęło 14 i pół roku, odkąd w 2007 r. 
wyjechałam z Katowic Brynowa. Ser-
decznie dziękuję za miłe i serdeczne 
przywitanie. Powrót do Katowic trak-
tuję jak powrót do domu, do bliskich 
mojemu sercu.

Czym zajmowała się Siostra w cią-
gu tych minionych lat?

Każde wezwanie przez moich przełożo-
nych staram się traktować jak wezwa-
nie samego Pana Jezusa i postępować 
w duchu naszej Założycielki bł. Matki 
Teresy Gerhardinger, która mówiła: 

„Miłość nie może czekać”, jak również 
„Miłość oddaje wszystko...”. Przez mi-
nione lata starałam się realizować te 
słowa, gdziekolwiek byłam. Kiedy wyje-
chałam z Katowic w 2007 roku, przyję-
łam wezwanie, by zająć się założeniem 
przedszkola w Opolu, a kiedy to się 
udało, zostałam w 2012 r. wezwana 
na Dolny Śląsk do Krzydliny Małej koło 
Wołowa. Tam służyłam w Domu Dziec-
ka jako pedagog, również byłam dyrek-
torem Punktu Przedszkolnego Kubusia 
Puchatka, jak i przełożoną wspólnoty 
Sióstr. To ogromne wezwanie być dla 
naszych dzieci w Domu Dziecka jak 
duchowa matka, ale przede wszystkim 
był to dla mnie wielki zaszczyt, by móc 
tym dzieciom dawać miłość i szczę-
ście. W 2021 r. zostałam wezwana do 
Wrocławia, by tam pełnić służbę jako 
dyrektor Domu Notre Dame. Minę-
ło 8 miesięcy i zostałam poproszona  
o przyjęcie służby jako dyrektor przed-
szkola w Katowicach.

Czy poprzednie doświad-
czenie zdobyte w naszym 
brynowskim Przedszkolu 
„Tęcza” oraz w Szkole 
Podstawowej nr 11 po-
magało Siostrze w na-
stępnych placówkach?

Wielka to dla mnie radość 
powrócić do miejsca, gdzie 
tyle serca zostawiłam. 
Doświadczenie zdobyte 
tutaj przed laty, pomaga-
ło mi realizować chary-
zmat naszej Założycielki 

Radość powrotu
(powitalna rozmowa z Siostrą Beatą Wędrychowicz SSND)

Powitanie Siostry Beaty przez dzieci w przedszkolu oraz Siostrę Krystynę 
(fot. Siostra Łucja Sztul SSND)
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bł. Matki Teresy Gerhardinger  
w następnych miejscach. Wspa-
niałe doświadczenie wspólnoty 
zakonnej i parafialnej, było 
wielkim umocnieniem i nauką, 
że tylko razem możemy uczynić 
wielkie rzeczy. Służba w przed-
szkolu na Brynowie oraz w Szko-
le Podstawowej nr 11, gdzie by-
łam katechetką, wzbogaciła mój 
warsztat umiejętności wycho-
wawczo-dydaktycznych, tak jak 
zalecała nasza bł. Założycielka: 
„Doskonal się w nauczaniu i wy-
chowaniu w istotnych elemen-
tach naszego Zgromadzenia. 
Służ państwu i Panu Jezusowi  
w umiłowanych dzieciach…, 
które dopiero wchodzą w świat, 
i dopiero zaczynają swój ży-
ciorys. „Stój” przy nich w ich 
rozlicznych chorobach duszy”. 
Budowanie wzajemnych relacji 
nauczyło mnie BYĆ dla innych.

Wszystko wokół się zmienia, także 
nasz Brynów i parafia. Jakie zmiany 
zauważyła Siostra po powrocie?

Kiedy wróciłam do Katowic, zauważy-
łam, że miasto pięknieje, nasz Brynów 
również. Szukam, co zostało takie 
samo, a co się zmieniło. Najważniej-
sze dla mnie, że nie zmieniły się rela-
cje, jak zawsze miłe i ciepłe przyjęcie. 
A w naszym parafialnym kościele za-
wsze czekająca Matka Maryja z wycią-
gniętymi dłońmi.

Jakie nowe obowiązki powierzono 
Siostrze u nas na Brynowie?

Jak już w wspomniałam od 1 marca 
2022 r. mam pełnić służbę jako dy-

rektor przedszkola. Przede wszystkim 
chciałam podziękować za miłe przyję-
cie przez moje współsiostry, Księdza 
Proboszcza, księży i całą wspólnotę 
parafialną. Z mojej strony obiecuję 
modlitwę. Liczę na Wasze wsparcie, 
by nasze przedszkole mogło się dalej 
rozwijać na chwałę Bożą i dla pożytku 
innych. Serdecznie zapraszam do na-
szego domu zakonnego i przedszkola 
na ul. Warzywną 26a. Niech Bóg bę-
dzie uwielbiony!

Dziękuję za rozmowę. W imieniu 
naszej wspólnoty parafialnej życzę 
Siostrze dużo sił i zdrowia, obfitych 
darów Ducha Świętego oraz mnó-
stwo powodów do radości i uśmie-
chu. O to będziemy się też modlić.

Pierwsze zajęcia z dziećmi w brynowskim przedszkolu 
(fot. Siostra Łucja Sztul SSND)
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Og³oszenia duszpasterskie
8 .  N IEDZIEL A ZWYKŁ A

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(27 lutego 2022 r.)

1.	 Rozpoczynamy	dzisiaj	Tydzień	Modlitw	
o	Trzeźwość	Narodu,	który	zakończy	się	
w		Pierwszą	Niedzielę	Wielkiego	Postu	
–	Niedzielą	Trzeźwości.	Zachęcamy	do	
podjęcia	 postanowienia	 o	 abstynencji	
od	 alkoholu	 na	 czas	 Wielkiego	 Postu	
w	 intencji	 uzależnionych	 i	 pokoju	 na	
świecie.	

2.	 W	 Środę	 Popielcową	 rozpoczynamy	
okres	 wielkopostnej	 pokuty.	 Jest	 to	
dzień	 postu	 (można	 zjeść	 tylko	 jeden	
posiłek	 do	 syta)	 i	 wstrzemięźliwości	
od	 pokarmów	mięsnych.	Msze	 święte	
z	obrzędem	posypania	głów	popiołem	
odprawimy	o	8.00,	16.00,	18.00	i	19.00.	

3.	 W	 tym	 tygodniu	 przypada	 pierwszy	
czwartek,	 piątek	 i	 sobota	 miesiąca.	 
W	czwartek	po	mszy	porannej	nabożeń-
stwo	o	powołania,	w	piątek	nabożeństwo	
do	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa.

4.	 W	piątek	zapraszamy	na	pierwsze	nabo-
żeństwo	Drogi	Krzyżowej	o	godz.	17.15.	
Gorzkie	Żale	z	kazaniem	pasyjnym	bę-
dziemy	odprawiać	w	niedzielę	o	godz.	
17.15.	Kazania	pasyjne	będzie	głosił	ks.	
dr	Krzysztof	Sosna,	rektor	kaplicy	sióstr	
w	Panewnikach.	

Chrystus Pan gromadzi nas na Eu-
charystii. Jezus wyjmuje z naszych 

oczu belkę, która przesłania prawdę. 
Zaprasza nas, byśmy patrzyli na świat, 
na siebie i na innych wzrokiem wiary. 
Nie ustawajmy w modlitwie o zatrzy- 
manie rosyjskiej agresji, błagajmy 
Boga o pokój dla Ukrainy i dla świata. 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest 
na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać 
za każdą ofiarę. 

5.	 W	sobotę	odwiedzimy	naszych	chorych	
z	posługą	sakramentalną.	Prosimy	 ich	
zgłaszać	w	zakrystii,	kancelarii	lub	tele-
fonicznie	na	probostwie.	W	sobotę	od	
17.00	do	18.00	adoracja	Najświętszego	
Sakramentu	i	okazja	do	spowiedzi.	

6.	 Także	w	 sobotę	 kolejne	 spotkanie	 dla	
małżeństw	poświęcone	nauczaniu	 św.	
Jana	Pawła	II	animowane	przez	wspól-
notę	„Obdarowani”.	Po	mszy	wieczornej	
będzie	konferencja	ks.	proboszcza,	ad-
oracja	i	spotkanie	w	salce.	Zapraszamy	
wszystkich	chętnych.	

7.	 W	przyszłą	niedzielę	rozpoczniemy	re-
kolekcje	 parafialne.	 Poprowadzi	 je	 ks.	
dr	 Jacek	 Plech,	 proboszcz	 z	 Katowic-
-Podlesia.	Szczegółowy	plan	rekolekcji	
znajdziemy	 w	 gazetce,	 gablotce	 i	 na	
stronie	internetowej.	Módlmy	się	o	do-
bre	owoce	tego	czasu	łaski.

8.	 W	tym	tygodniu	modlimy	się	za	miesz-
kańców	ul.	Kępowej.	

9.	 Kolekta	przyszłej	niedzieli	to	tzw.	jałmuż-
na	postna.	

10.	W	Gościu	Niedzielnym	przeczytamy	dziś	
m.in.	o	różnych	rodzajach	wielkopost-
nych	umartwień	i	ich	sensie.	W	naszej	
gazetce	artykuł	o	siostrze	Beacie,	która	
po	latach	powróciła	do	wspólnoty	sióstr	
Szkolnych	de	Notre	Dame	i	będzie	nową	
dyrektorką	przedszkola.	

11. Dyrektor	oraz	Nauczyciele	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	11	zapraszają	uczniów	przy-
szłych	klas	pierwszych	oraz	ich	rodziców	
na	 Dzień	 Otwarty,	 który	 odbędzie	 się	 
w	 czwartek	 3	 marca	 o	 godz.	 17.00.	
Więcej	informacji	znajduje	się	na	stronie	
internetowej	szkoły.

12.	 Życzymy	wszystkim	dobrego	 tygodnia	 
i	dobrego	nastawienia	się	na	nadchodzą-
cy	czas	wielkopostnej	pokuty.
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Porz¹dek nabo¿eñstw
27 lutego do 6 marca 2022 r.

8. NIEDZIELA ZWYKŁA  27.02 
7.30   Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
Marzeny Wielgosz z rodziną 
oraz od Łukasza i Ewy Bies  
z dziećmi)

9.00 Za ++ rodziców Marię i Stefana 
Maziarka – o radość życia 
wiecznego

10.30 1 int. W intencji Hanny (3. 
rocznica urodzin) oraz  jej ro-
dziców Małgorzaty i Michała  
(4. rocznica ślubu), z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo 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 rodziny 

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

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

PONIEDZIAŁEK  28.02
8.00 Za + Zofię Leńczyk – o radość 

życia wiecznego (od Żywego 
Różańca Świętego)

18.00 Przez wstawiennictwo św. Mi-
chała Archanioła o wieczną 
radość dla duszy + Romana we 
wspomnienie urodzin

WTOREK  01.03
8.00  Za + Emilię Grucę – o radość 

życia wiecznego (od sąsiadów 
z ulicy Kępowej i Modrzejew-
skiej)

18.00 Za + mamę Ernestynę Zieliń-
ską (19. rocznica śmierci) –  
o radość życia wiecznego

ŚRODA  02.03 
ŚRODA POPIELCOWA
8.00 Za + Piotra Eichhorna – o ra-

dość życia wiecznego (od para-
fian)

16.00 Za + Klemensa Gudela –  
o radość życia wiecznego

W tygodniu od 27 lutego do 5 marca 2022 roku modlimy 
się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy 
KĘPOWEJ. 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 
umocnieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



18.00 Przez wstawiennictwo św. Mi-
chała Archanioła oraz Archa-
niołów Gabriela i Rafała w dniu 
31 urodzin Michała – o mężne, 
mądre serce i siłę do walki ze 
słabościami i złem oraz opiekę 
Matki Bożej każdego dnia

19.00 Za + Emilię Grucę – o radość 
życia wiecznego (od Haliny  
i Korneliusza Tomczyk)

CZWARTEK  03.03
8.00  W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

18.00 Za + Macieja Mazura – o dar 
życia wiecznego (od Stanisła-
wa i Joli – rodziców synowej)

PIĄTEK  04.03 
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego oraz ich ro-
dzin

18.00 Za + Julianę i Kazimierza Skor-
ków oraz ++ z rodziny Skorków 
i Karwasów – o dar nieba

SOBOTA  05.03
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej

18.00 Za + Macieja Mazura – o ra-
dość życia wiecznego (od rodzi-
ny Gierlotka)

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  06.03 
7.30   Za ++ rodziców Alinę i Kazimie-

rza Musiał (15. rocznica śmier-
ci) – o radość życia wiecznego

9.00 Za + Kazimierza (rocznica uro-
dzin i wspomnienie imienin) –  
o radość życia wiecznego

10.30 1 int. Za + Kazimierza Kostia-
na – o dar życia wiecznego (od 
sąsiadów z ulicy Ligęzy 11B)

 2 int. Za + Emilię Gruca – o dar 
życia wiecznego (od Aldony  
i Krystiana Kozłowskich)

12.00 1 int. Za + Magdalenę Krenzel 
oraz za + Amalię Wolniczak –  
o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji dzieci przyjmu-
jących chrzest św., ich rodzi-
ców i chrzestnych oraz za rocz-
ne dzieci

18.00 Za ++ rodziców Annę i Kazimie-
rza Szczęsny oraz ++ z rodziny 
– 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.


