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2. NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

I czyt.: Dz 5, 12-16 Psalm: 118, 2-4.22-27a

II czyt.: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 Ewangelia: J 20, 19-31

Miłosierdzie Boże jest pierwsze

Święto Bożego Miłosierdzia służy temu, abyśmy nie 
zapominali, że zawsze potrzebujemy Bożego prze-

baczenia. Jezus przyszedł na świat jako Boski Dobry 
Samarytanin. Pochylił się nad naszymi ranami, zalał je 
oliwą i winem, czyli wodą i krwią ze swego boku, zawiózł 
nas do Gospody, czyli Kościoła. Bez leczącej łaski Bożej 
nie damy rady. Jezu ufam Tobie! – powtarzamy z wiarą. 
„Dla Jego bolesnej męki” – modlimy się w Koronce. Czyli  
„z powodu, ze względu na Jego mękę miej miłosierdzie 
dla nas i całego świata”. Miłosierdzie ludzkie, czyli 
miłość caritas – to sprawa ważna, ale jednak wtórna. 
Pisałem już kiedyś i powtórzę, że połączenie święta 
Caritasu (dawniej był to tzw. tydzień miłosierdzia w październiku)  z Niedzielą Mi-
łosierdzia było błędem. Tak uważam. Mamy bowiem tendencję do przesłaniania 
Boga swoimi uczynkami miłosierdzia. A przecież ma to być Niedziela Miłosierdzia 
BOŻEGO! Wezwanie do pomagania ubogim, czyli niesienia miłości miłosiernej 
potrzebującym jest oczywiście ważne i konieczne, ale rzeczy pierwsze muszą po-
zostać pierwsze. A pierwsze jest Boże Miłosierdzie, którego wszyscy potrzebujemy.

Rok temu w Niedzielę Miłosierdzia – zawiesiliśmy uroczyście w naszej świątyni 
obraz Jezusa Miłosiernego. Wielu parafian przychodzi przed ten obraz i modli się 
przed nim. Moim zdaniem, jest on piękny i ma w sobie to coś, sacrum, które po-
zwala modlić się patrząc na obraz jak na okno na „inny świat”. Artyści, którzy go 
namalowali, tworzą dla nas kolejny obraz. Tym razem Wielkiego Apostoła Bożego 
Miłosierdzia – św. Jana Pawła II. Za niedługo napiszę o tym więcej. 

Naszej Drogiej Pani Klarze z okazji 100. urodzin składam najserdeczniejsze 
życzenia! Niech Pan Jezus Miłosierny darzy hojnie swoimi łaskami i nagrodzi 
wszelkie dobro! 

Ks. Tomasz Jaklewicz – Wasz proboszcz 
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Pokój z ran

1.    Jezus zmartwychwstały spotykając Apostołów mówi najpierw: „Pokój wam”. Kil-
kakrotnie. Uczniowie musieli mieć serca i umysły przepełnione trwogą. Musieli 

wciąż być w szoku po ukrzyżowaniu ich Mistrza. Zło zdawało się triumfować, a dobro 
przegrało. Ileż w nas podobnego niepokoju! Widok płonącej katedry w Paryżu. Czyż to 
nie napełnia trwogą? Zmartwychwstały Pan mówi i do nas: „Pokój wam”. To nie jest 
grzecznościowe pozdrowienie, ale to przekazanie daru pokoju. Słowo Boga sprawia 
to, co oznacza. Boży pokój jest czymś więcej niż psychologicznym uspokojeniem. To 
nie jest też pokój, o którym w kółko gadają politycy czy naiwni pacyfiści. Pokój Boży 
jest synonimem nadziei. Pokój przyniesiony przez Zmartwychwstałego to dar zrodzony  
w ogniu krzyża i zmartwychwstania. Bóg wyprowadza życie z grobu. Dobro rodzi się 
mocą Bożą tam, gdzie zło zatknęło sztandar zwycięstwa. Jezus wnosi pokój tam, gdzie 
panuje niepokój. Mówi: „jest ciąg dalszy, jest nadzieja, ostatnie słowo nie należy do 
zła”. Bóg ze zła potrafi wyprowadzić dobro. 

2. Jakie dobro może wyprowadzić ze spalonej paryskiej katedry? A może Francja 
i Europa zacznie się budzić? Może zechce skupić się nie tylko na odbudowie 

spalonej katedry, ale zacznie na serio traktować własne duchowe dziedzictwo? Może 
państwo francuskie, które jest właścicielem wszystkich kościołów sprzed 1905 roku, 
przestanie wyburzać kościoły? (Rocznie likwiduje się ich około dwudziestu, a setki 
giną powoli nierestaurowane od lat). Może Europejczycy uznają ponownie prawdę, że 
Europa jest zbudowana na chrześcijaństwie, a jej historia nie zaczyna się od rewolucji? 
Może elity, szkoły, uniwersytety, media  skończą opowiadać bzdury o ciemnym śre-
dniowieczu, a zaczną mówić prawdę o epoce katedr, epoce rozkwitu ludzkiego rozumu 
natchnionego wiarą? Trzeźwy pesymizm podpowiada, że to mrzonki. Ale Jezus zmar-
twychwstały jest Panem rzeczy niemożliwych. 

3. Wróćmy do wieczernika. Co jeszcze mówi Pan? „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam”. Czyli misja. Uczniowie stają się misjonarzami. Pierwszym misyj-

nym zadaniem jest odpuszczanie grzechów. Nie mocą ludzi, ale mocą Ducha Święte-
go. „Weźmijcie Ducha Świętego” – mówi Pan. Czyli przekazuje im nie tylko zadanie, ale 
i środki (nie materialne, ale duchowe) na jego wypełnienie. Owocem paschy Chrystusa 
jest uwolnienie nas z grzechów. Warto połączyć słowo „pokój” z przebaczeniem grze-
chów. Pokój w sercach rodzi się tam, gdzie człowiek doświadcza Bożego przebaczenia. 
Nasz problem polega dziś na tym, że albo nie widzimy swojego grzechu, albo „roz-
grzeszenia” udzielają nam media, psychologowie lub my sami. W tej samej Ewangelii 
Jezus zapowiada, że „Duch Święty przekona świat o grzechu” (16,7). Św. Jan Paweł II 
wyjaśnia, że obdarowanie Duchem Świętym jest dwoiste, bo oznacza: „obdarowanie 
prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia”. Głoszeniu miłosierdzia Boga 
musi towarzyszyć pokazywanie ran, czyli wskazywanie na prawdę o grzechu. Tam, gdzie 
pomniejsza się grzech, tam pomniejsza się także prawdę o Bożym miłosierdziu. Pokój 
jest z ran Chrystusa.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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W iosna zagościła już na dobre w Brynowie, zazieleniły się ogródki, zakwitły for-
sycje i magnolie. Wkrótce pojawią się konwalie. Wesoło pogwizdują szpaki. 

A ja w kwietniowe popołudnie wybrałam się do p. Klary Płonki – jednej z naszych 
najstarszych parafianek. Okazją do tych odwiedzin są setne urodziny p. Klary. Jubi-
latka sama nie może w to uwierzyć… Pani Klarze towarzyszyła córka Maria, która na 
zmianę z siostrą Teresą troskliwie opiekuje się mamą; w tej opiece wspiera je także 
brat Staszek. Przy dobrej kawie i ciastkach mogłam z ogromnym zainteresowaniem 
i ciekawością wysłuchać jej wspomnień. Razem oglądałyśmy zdjęcia i inne pamiątki 
z różnych okresów jej długiego życia, mogłam podziwiać, jak wiele spraw p. Klara 
pamięta. 

u Rodowód u
Klara Płonka urodziła się 22 kwietnia 1922 roku w rodzinnym domu przy ulicy Lubi-
ny. Jej rodzicami byli Gertruda z Mildnerów i Feliks Lubina. Mildnerowie i Lubinowie 
należeli do najstarszych brynowskich rodów pielęgnujących wartości religijne i patrio-
tyczne, ich gospodarstwa sąsiadowały ze sobą. Pan Feliks był znaną postacią, jego imię  
i nazwisko można znaleźć na liście powstańców śląskich, za zasługi otrzymał Śląski 
Krzyż Powstańczy. O polskość walczył także pieśnią. Śpiewał w zespołach śpiewaczych, 
a przez jakiś czas był dyrygentem chóru działającego w czasie plebiscytu w sali restau-
racji Singerów przy ul. Brynowskiej. Z tego chóru Feliks Lubina wyłonił najzdolniejszych 
młodych ludzi i utworzył teatr amatorski. W pamięci brynowian przetrwało kilka tytu-
łów przedstawień reżyserowanych przez jej ojca, m.in. „Królowa Przedmieścia”, „Ze-
msta Cyganki” czy „Kat i Cyganka”. Klara była pierworodną córką Lubinów. Ciekawostką 

jest fakt, że po dokładnie dwóch latach – 22 kwietnia 1924 
roku – urodziła się im druga córka Małgorzata, następnie 
Pan Bóg obdarzył ich jeszcze Leonardem (1925), Anną (1932)  
i Stefanem (1941). Nasza Jubilatka wyrastała więc w rodzi-
nie wielodzietnej, gdzie Bóg, wiara i ojczyzna były zawsze na 
pierwszym miejscu.

u Lata szkolne u
Klara swoją edukację szkolną rozpoczęła najpierw w szkole 
podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworskiej, jej kon-
tynuatorką jest obecna SP nr 11 przy ulicy Nasypowej. Tam 
ukończyła 4 klasy. W maju 1933 roku przystąpiła do I Komu-
nii Świętej. Następnym etapem nauki była Żeńska Szkoła 
Podstawowa im. Księcia Jana Poniatowskiego w Katowicach 
na tzw. Hałdzie, którą ukończyła 20 czerwca 1936 roku. Na 
pamiątkowym zdjęciu klasowym p. Klara rozpoznaje swoją 
koleżankę Anielę Kinder i nauczycielkę. Nazywała się Bar-
żanka – mówi p. Klara. W międzyczasie, gdy miała 12 lat, 

Jubilatka o duszy nastolatki

Klara Lubina w dniu I Komunii św.
 – maj 1933 (fot. arch. rodzinne)
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przez jeden rok uczęszczała do 
szkoły podstawowej w Łaziskach 
Dolnych, gdyż zaistniała taka 
rodzinna potrzeba, że trzeba 
było pomóc cioci Zofii – siostrze 
mamy Gertrudy. Klara pomagała 
opiekować się jej małym dziec-
kiem. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej – ze względu na zdol-
ności matematyczne – uczyła 
się w jednorocznej Szkole Przy-
sposobienia Kupieckiego przy 
ul. Stawowej. – Pamiętam, że 
gimnastykę mieliśmy wówczas  
w pobliskim Gimnazjum im. 
Piecka przy ul. 3 Maja – wspomi-
na p. Klara. Niestety dalej uczyć 
się nie mogła, jako najstarsza  

z rodzeństwa musiała pójść do pracy, by pomóc w utrzymaniu rodziny. Podjęła pracę  
w Firmie KARCZ, KARPIŃSKI i Spółka w Katowicach-Ligocie. Gdy p. inż. Karcz w 1938 
roku został dyrektorem Prywatnej Szkoły Rzemieślniczej w Rudzie Śląskiej – Nowym 
Bytomiu, zaproponował p. Klarze zatrudnienie w dziale księgowości. Pani Klara wspo-
mina, że sekretarką w tej szkole była Irena Komar-Gacka, po wyjściu za mąż Otto. 

u Wybuch II wojny światowej u
Pani Klara dokładnie pamięta pierwszy piątek 1 września 1939 roku. Rano jak zwy-
kle ruszyła pieszo do Placu Wolności, by stamtąd jechać do pracy w Nowym Bytomiu. 
Tym razem szła razem z rodzicami, którzy chcieli uczestniczyć we mszy świętej w ich 
parafialnym wówczas  kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Brynów nie 

miał wtedy jeszcze swojej świątyni. Gdy dotarła do 
pracy w Nowym Bytomiu, na własne oczy przekona-
ła się, że tego dnia nastąpił wybuch II wojny świa-
towej. Zobaczyła wielki zamęt i uciekających ludzi 
ze swym dobytkiem. Próbowała wrócić do domu  
w Brynowie tramwajami, co nie było proste. To wła-
śnie ona pierwsza tę straszną wieść przyniosła do ro-
dzinnego domu. A już 3 września Niemcy wkroczyli 
do Brynowa. Pani Klara pamięta, jak z siostrą Małgo-
sią uciekały z przerażeniem, gdy zobaczyły jadących 
ulicą Brynowską SS-manów. Wszystko, tylko nie woj-
na! – mówi p. Klara. To najgorszy okres w jej życiu. 
Szkołę w Nowym Bytomiu zamknięto, straciła pracę. 
Jej siostra Małgorzata była uczennicą gimnazjum, 
więc nie mogła się dalej uczyć, ukończyła je dopiero 

Klara Lubina w dniu I Komunii św. z rodziną. Od lewej w pierwszym rzędzie: 
Leonard Lubina, Małgorzata Lubina (babcia Klary), na kolanach babci Anna Lubina, 

Klara Lubina, Ludwik Lubina (dziadek Klary), Bernard Grzywa (kuzyn Klary),  
Małgorzata Lubina, w drugim rzędzie od lewej Jacek Mildner – brat Gertrudy,  
chrzestny Klary, Gertruda Lubina (mama Klary), Feliks Lubina (ojciec Klary)  

– maj 1933 (fot. arch. rodzinne)

Klara Lubina – sierpień 1942 (fot. arch. rodzinne)
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po wojnie. Tak zwany 
„landjahr” „odpra-
cowywała” u swo-
ich dziadków, którzy 
mieli gospodarstwo 
rolne. Leonard po-
magał rodzicom fi-
nansowo pracując  
w składzie węgla. Zaś 
Anna musiała cho-
dzić do niemieckiej 
szkoły podstawowej.  
Stefan urodził się  
w 1941 roku, więc był 
za mały, by uczęsz-
czać do szkoły. Lubi-
nowie nieustępliwie 
trwali przy swej pol-
skości, więc w różny sposób byli szykanowani. Rodzice załatwili Klarze możliwość nauki 
szycia u krawcowej p. Kocybiny, która znała język niemiecki. Tato liczył, że Klara przy 
okazji będzie mogła doskonalić znajomość języka niemieckiego, gdyż p. Kocybina po 
polsku w ogóle nie mówiła. Okazało się, że to właśnie Klara nauczyła ją języka pol-
skiego. Klara chciała podjąć pracę w Banku, ale nie dostała na to zgody Arbeitsamtu. 
Otrzymała za to nakaz pracy w domu u niemieckich „panów” w roli służącej. Niechęt-
nie wraca do tych wojennych wspomnień… I powtarza: - Wszystko, tylko nie wojna…

u Szczęśliwe lata powojenne u
W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Klara mogła powrócić do pracy w No-
wym Bytomiu, w tej samej szkole, która przybrała inną nazwę jako Szkoła Przemysło-
wa Państwowej Huty „Pokój”. Była to renomowana szkoła, która zatrudniała dobrze 
wykształconych wykładowców, między innymi ze Lwowa. Cały personel szkoły był 
bardzo zżyty ze sobą, były wspólne wyjazdy, wycieczki. W szkole tej poznała swojego 
męża Eugeniusza Płonkę – absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego; uczył tam języka 
angielskiego. Znał kilka języków obcych. Pochodził z Bielska-Białej. W czasie studiów  
w Krakowie jako student należał do Sodalicji Mariańskiej, był osobą głęboko religij-
ną. Jego pierwszą żoną była polonistka Eugenia Truszkowska, która razem z dzieckiem 
zmarła w połogu. Klara znała wcześniej zarówno Eugeniusza jak i Eugenię, bo pracowali 
w tej samej szkole. Ciekawostką jest fakt, że brat Eugenii ożenił się z Haliną – siostrą 
słynnego księdza poety Jana Twardowskiego. Klara utrzymywała kontakt z p. Haliną 
Truszkowską i jej córką Anielą aż do ich śmierci – pani Haliny w 2008 roku i Anieli  
w 2013 roku. Jeździłam z mamą do Kędzierzyna kilka razy w roku – wspomina Maria 
– córka p. Klary. Eugeniusz Płonka po tragicznej śmierci pierwszej żony odnalazł rodzin-
ne szczęście, gdy poznał i pokochał Klarę Lubinę. Ich ślub odbył się 19 kwietnia 1950 
roku w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Przez pierwsze 10 lat 

Rodzina Lubinów – od lewej Anna Lubina, Klara Lubina, mały Stefan Lubina, Gertruda Lubina, 
Małgorzata Lubina, Feliks Lubina – 1942 – pewnie roczek Stefana w sierpniu (fot. arch. rodzinne)
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mieszkali w rodzinnym domu Klary przy 
ulicy Lubiny, a na Boże Narodzenie 1960 
roku wprowadzili się do swojego mieszka-
nia przy ulicy Brynowskiej. Była to wielka 
radość! Kolejno przychodziły na świat ich 
dzieci: Maria, Teresa i Stanisław. Mąż Kla-
ry ze względów zdrowotnych nie mógł już 
dalej wykonywać zawodu nauczyciela, ale 
jako poliglota znalazł dobrze płatną pracę 
w Centrali Handlu Zagranicznego „Cen-
trozap”. Klara mogła spokojnie przerwać 
pracę i wychowywać dzieci. – Dzięki pracy 
taty mieliśmy w tych mrocznych czasach 
komunizmu okno otwarte na świat. Tato 
wyjeżdżał służbowo m.in. do Egiptu, Li-
bii, Syrii i Skandynawii – mówi córka Ma-
ria. Przez jeden rok był nawet w Brazylii 
– dodaje. To były szczęśliwe lata dla ich 
rodziny. Całą rodziną chodzili po beskidz-
kich szlakach, kochali góry. Każde wakacje 
spędzali w Beskidach, poznając ciekawe 
miejsca, a przy okazji wędrówek zbierali 

dary lasu: grzyby, jagody i jeżyny. Pani Maria pokazała mi zdjęcie p. Klary w Zwardoniu, 
jak szczęśliwa odpoczywa, patrząc na ukochany Rachowiec. 

u Śmierć męża i powrót do pracy u
25 kwietnia 1965 roku, tuż po 15. rocznicy ich ślubu i 43. urodzinach Klary zmarł jej 
mąż Eugeniusz. Zmarł w szpitalu po długim leczeniu po zawale, kiedy mieli już nadzie-
ję, że wszystko dobrze się skończy i lada dzień wyjdzie ze szpitala. Odszedł na kilka mie-
sięcy przed planowanym wyjazdem całej rodziny na placówkę w Wiedniu. Klara nie-
oczekiwanie została wdową z trójką dzieci, które trzeba było wychować i wykształcić. 
Tak młodej wdowie nie należała się renta po mężu, więc zmuszona była po 14 latach 
przerwy wrócić do pracy zawodowej. Na rękę poszedł jej pracodawca męża – dyrektor 
„Centrozapu” i zatrudnił ją w dziale księgowości. Zawsze w trudnych momentach jej 
życia czuwała Boża Opatrzność. Znała doskonale język niemiecki, więc w latach 70-tych 
ub. stulecia wysyłano ją na delegacje służbowe do NRD. Była cenioną i odpowiedzial-
ną pracownicą. W latach 1980-1982 przebywała na kontrakcie zagranicznym w RFN.  
– W 1981 roku byłam u mamy na wakacjach w czasie jej kontraktu i mama dostała po-
lecenie załatwienia jakichś pilnych spraw służbowych w Polsce – wspomina p. Maria. 
W tym czasie rodzeństwo wysłało do mamy telegram o śmierci jej ojca Feliksa Lubiny. 
Telegram dotarł po naszym wyjeździe – dodaje.  Była to znów sprawa Bożej Opatrzno-
ści, bo Klara bez problemu mogła pożegnać swego zmarłego ojca. Wróciła do zachod-
nich Niemiec po jego pogrzebie i załatwieniu powierzonych jej spraw. Wrócić musiała, 
bo obowiązywał ją kontrakt. Sytuacja była już wtedy napięta – w prasie zachodniej 

Zdjęcie ślubne Klary Lubiny i Eugeniusza Płonki 
– 19.04.1950 (fot. arch. rodzinne)
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dużo pisano o sytuacji polityczno-społecznej w Polsce oraz o sytuacji, w jakiej znala-
zła się „Solidarność”. Wspominano też o możliwości agresji na Polskę za strony ZSRR.  
W Niemczech p. Klara przeżyła pierwsze Święta Bożego Narodzenia w stanie wojen-
nym; granice były zamknięte, a dzieci w kraju.  25 grudnia 1981 roku urodziła się jej 
pierwsza wnuczka Magdalena – gwiazdkowy prezent Pana Boga dla babci Klary. W na-
stępnym 1982 roku p. Klara osiągnęła wiek emerytalny, zakończył się jej kontrakt i mo-
gła przejść na zasłużoną emeryturę. Z radością postanowiła zaopiekować się wnuczką. 
W następnych latach doczekała się kolejnych wnuków: Wojciecha (1988), Kajetana 
(1989), Tomasza (1990) i Jędrzeja (1993) oraz dwóch prawnuków: Alexandra (2012)  
i Antoniego (2020).

u Maryjny rys życiorysu Jubilatki u
Przybliżając sylwetkę p. Klary Płonki, trudno nie wspomnieć, że od 14. roku życia,  
tj. od 8 grudnia 1936 roku należała do Sodalicji Mariańskiej przy ówczesnej katowic-
kiej katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jeszcze wcześniej, bo od 8. roku życia 
była aspirantką do Sodalicji. Była w niej bardzo zaangażowana, powierzono jej funkcję 
prezeski. Do dzisiaj zachowała zaproszenie, które otrzymała od Jadwigi Rakówny i jej 
narzeczonego. Ciekawostką jest fakt, że była to siostra śp. Janka Raka – naszego długo-
letniego kościelnego i kancelisty. Na pożółkłym papierze mogę przeczytać: Zapraszamy 
Prezeskę Sodalicji Mariańskiej p. Klarę Lubiniankę na nasz ślub 23 października 1949 
roku w kościele Mariackim w Katowicach. Klara była świadkiem na ich ślubie. Swoją 
zaszczytną funkcję prezeski Sodalicji pełniła, zgodnie z regulaminem, aż do dnia ślu-
bu w 1950 roku. Na ścianie pokoju, w którym rozmawiamy, wisi ślubny prezent, jaki  
w dowód wdzięczności otrzymała p. Klara od członków Sodalicji Mariańskiej. To pięk-
ny gobelin z Matką Bożą Częstochowską. Patrząc na ten wizerunek Maryi, zaczynam 
rozumieć, skąd p. Klara brała siłę do pokonywania wszelkich życiowych trudności. To 
właśnie Maryja od najmłodszych lat była jej przewodniczką i wzorem do naśladowa-
nia oraz nauczycielką, jak przyjmować trudną nieraz wolę Bożą, jak stać pod krzyżem. 
Pięknie o młodzieży należącej do Sodalicji Mariańskiej napisał Papież Benedykt XIV  
w bulli Gloriosae Dominae: „Chrześcijańska młodzież uczy się wszędzie służyć czynnie 
Najświętszej Bogarodzicy, a oddawszy się Jej zupełnie, zaprawia się w dążeniu do szczy-
tu chrześcijańskiej doskonałości i biegnie do mety wiecznego zbawienia prawie pod 
skrzydłami i wskazówkami tej Matki pięknej miłości, bojaźni i mądrości”.

u Matka chrzestna naszego kościoła u
Po II wojnie światowej wiele brynowskich rodów, w tym Lubinowie, usilnie zabiegali  
o to, by w Brynowie powstała świątynia. A gdy już zaczęła się jej budowa, to bardzo 
pomagali na różne sposoby. Przy budowie kościoła angażowała się również Klara Płon-
ka, którą ks. proboszcz Adolf Kocurek w dowód wdzięczności zaprosił między innymi 
na uroczystość jego poświęcenia 24 grudnia 1957 roku, powierzając jej zaszczytną rolę 
matki chrzestnej naszego kościoła. W swoich zasobach p. Klara ma takie zaproszenie. 
Pani Maria wspomina, że mama zabierała ją czasem na budowę kościoła. W nowej bry-
nowskiej parafii udzielał się także jej mąż Eugeniusz poprzez nauczanie brynowskich 
ministrantów łaciny, którą doskonale znał.  
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u Recepta na długowieczność u
Na koniec mojej wizyty zapytałam p. Klarę i jej córkę Marię o receptę na długowiecz-
ność, o może jakąś specjalną dietę? W odpowiedzi usłyszałam: nie przejadać się, jeść 
proste i lekkie dania. Nie bać się ciężkiej pracy i odpowiedzialności, żyć w przyjaźni 
z Bogiem i Maryją, z wiarą i nadzieją przyjmować wszelkie trudności. Mieć poczucie 
humoru i pogodę ducha. Zachwycać się każdego dnia pięknem przyrody i świata. To 
wszystko podarował nam przecież sam Bóg. Być ciekawym wszystkiego, co nas otacza, 
być otwartym na świat, na ludzi, dbać o dobre relacje nie tylko z najbliższą rodziną  
i przyjaciółmi, lecz także z każdym, kogo Bóg stawia na naszej drodze życia. Uczestni-
czyć w życiu parafialnym, we wszystkim, co się w parafii dzieje: czy to w rekolekcjach 
i misjach, czy w zebraniach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, czy poprzez udział we 
wspólnocie Żywego Różańca Świętego, czy w koncertach noworocznych, czy w pogrze-
bie Wojciecha Kilara i innych zasłużonych parafian, czy w pielgrzymkach lub w insta-
lacji nowych proboszczów… Zachowywać żywe i patriotyczne tradycje, uczestniczyć  
w wyborach, ze wszystkim być na bieżąco, interesować się muzyką, teatrem, brać 
udział w koncertach i przedstawieniach teatralnych.  Pani Maria opowiedziała mi, że 
Kajetan - wnuk p. Klary miał na studiach napisać charakterystykę wybranej postaci. 
Pisząc o babci Klarze, użył sformułowania: „moja babcia o duszy nastolatki”.  I dodała: 
to najbardziej trafne określenie mojej mamy, która wypracowała sobie niesamowi-
ty szacunek u wnuków. Bardzo ją kochają i szanują. Jesteśmy z rodzeństwem bardzo 
Panu Bogu wdzięczni za to, że choć wcześnie zabrał nam tatę, to w zamian dał nam 
długowieczną mamę, niewiastę niesamowicie dzielną! Cieszymy się jej setnymi uro-
dzinami, chcemy jak najlepiej z całą rodziną ten dzień uczcić. Szkoda, że przez pande-

Klara Płonka z bratem Leonardem w swoim ogródku przy ulicy Lubiny – maj 2016 (fot. Maria Płonka)
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mię koronawirusa musieliśmy mamę w trosce o jej zdrowie trochę izolować od świata  
w ostatnich dwóch latach. Izolacja to najgorsze, co może spotkać starszego człowieka, 
tak otwartego na świat jak mama, która z natury jest typowym ekstrawertykiem. Tym 
bardziej, że w tym trudnym okresie zmarł jej ukochany brat Leonard, z którym bardzo 
się rozumieli i „nadawali na tych samych falach”, a  w ubiegłym roku w Oktawie Wiel-
kiej Nocy odeszła jej siostra Małgorzata i bratowa Renata. Mama do dzisiaj nie może  
w to uwierzyć, tak samo jak nie wierzy, że ma już 100 lat! Żegnając się, zapytałam naszą 
sędziwą Jubilatkę, czy ma jakieś marzenia? – Nie mam żadnych, nic już nie potrzebuję – 
odpowiedziała ze skromnością. Bogu dziękuję za każdy dzień. A córka dodaje, że kiedyś 
mama marzyła o własnym rowerze, ale nigdy go nie miała… I na koniec jeszcze jedna 
ciekawostka: z podziwem zauważyłam, że przy oglądaniu zdjęć i różnych pamiątek,  
p. Klara nie używała żadnych okularów. Zachować dobry wzrok, mając 100 lat i długo-
letnią pracę w księgowości w swoim życiorysie - to nie lada sztuka! Okazuje się, że do-
brą metodą jest życie w sędziwym wieku zgodnie z naturą. Iść spać, gdy się robi ciemno 
za oknem, a wstawać, gdy dnieje. I jak najmniej używać sztucznego światła. 

u Życzenia dla Jubilatki u
Dziękując p. Klarze i jej córce Marii za miłą wizytę, pragnę w imieniu naszej wspólnoty 
parafialnej życzyć naszej szanownej Jubilatce dalszego Bożego błogosławieństwa, dużo 
sił i zdrowia, opieki Maryi na każdy dzień, miłości i troskliwej czułości ze strony najbliż-
szych oraz dalszych zachwytów nad pięknem tego świata o każdej porze roku. Szczęść 
Boże!

Krystyna Kajdan

Klara Płonka w otoczeniu wnuków i prawnuka – 30-te urodziny Wojtka – październik 2018. Na zdjęciu od lewej – Tomasz, Wojciech, 
Magdalena ze synkiem Alexem – prawnukiem, Jędrzej i Kajetan (fot. Maria Płonka)
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Og³oszenia duszpasterskie
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(24 kwietnia 2022 r.)

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej 

zaprasza dziś na tzw. Dzień Do-

bra. W ramach imprezy plenerowej  

w godz. od 12.00 do 18.00 na 

placu pod katowickim Spodkiem 

wystąpią znani artyści muzyki chrze-

ścijańskiej. Zapraszamy.

2. W poniedziałek obchodzimy święto 

św. Marka Ewangelisty. Po Mszy 

świętej porannej odprawimy w ko-

ściele nabożeństwo błagalne o uro-

dzaje.

3. We wtorek obchodzimy Uroczystość 

św. Wojciecha, biskupa i męczen-

D zisiejsza Druga Niedziela 

Wielkanocna obchodzona 

jest jako Święto Miłosier-

dzia Bożego. Błagajmy Miłosierne-

go Ojca w niebie o przebaczenie 

naszych win, prośmy o pokój na 

Ukrainie, o ratunek dla wszystkich 

ofiar wojny i nienawiści. Naśladuj-

my miłosierdzie Boga niosąc pomoc 

potrzebującym. 

Kolekta przeznaczona jest na Ca-

ritas archidiecezji. Bóg zapłać za 

każdą ofiarę. 

nika, głównego patrona Polski, 

przeniesioną w tym roku z powodu 

Oktawy Wielkanocnej.   

4. Po świątecznej przerwie wracamy 

do katechezy dorosłych. Najbliż-

sza katecheza we wtorek po Mszy 

wieczornej, czyli ok. 18.30. Temat: 

człowiek – istota społeczna. 

5. W piątek obchodzimy dzień Męczeń-

stwa Duchowieństwa Polskiego. 

6. Przyszłą niedzielę będziemy obcho-

dzić jako Niedzielę Biblijną. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ulicy  Ligęzy. 

8. Dzisiaj w świątecznym Gościu Nie-

dzielnym znajdziemy m.in. wywiad  

z abp Grzegorzem Rysiem oraz  

tekst Koronki do Miłosierdzia Boże-

go po polsku, ukraińsku i rosyjsku. 

Jest także Mały Gość Niedzielny, 

a w nim magnes z wizerunkiem 

Jezusa Miłosiernego. 

9. Wszystkim życzymy obfitych łask 

Jezusa Miłosiernego. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
24 kwietnia do 1 maja 2022 r.

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  24.04 
7.30   Za + Ewę Tchórz oraz za + 

Andrzeja Tchórz - o radość ży-
cia wiecznego

9.00 W intencji Klary Płonki z okazji 
100. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o potrzebne łaski, 
zdrowie i siły, o Boże błogosła-
wieństwo i nieustającą opiekę 
Matki Bożej

10.30 1 int. Za + Andrzeja Odorkie-
wicza (9. rocznica śmierci), za 
++ rodziców i + żonę Krystynę 
oraz za ++ z rodziny Przybyl-
skich – o radość życia wiecz-
nego

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Dominiki i Marcina Romańczyk 
w 5. rocznicę ślubu z prośbą  
o potrzebne łaski i błogosła-
wieństwo Boże

12.00 1 int. Za + Edmunda Czarnec-
kiego, ++ rodziców, rodzeń-
stwo i Helenę – o dar nieba

 2 int. W intencji małżonków 
Piotra i Teresy z okazji 40. 
rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski  
i z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo i zdrowie

 Po mszy chrzest św.: Anny 
Dominiki Szkodny i Wojciecha 
Bogdana Hermana

18.00 1 int. Z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
z okazji urodzin

 2 int. Dziękczynna w intencji 
Marty z okazji rocznicy uro-
dzin, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie 
oraz o wszelkie łaski dla jej 
rodziny

PONIEDZIAŁEK  25.04 
ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY 
8.00 O łaskę zdrowia i Boże błogosła-

wieństwo dla córki Aleksandry
18.00 Za + Eugeniusza Płonkę (57. 

rocznica śmierci) oraz za ++  
z rodzin Płonka i Lubina –  
o radość życia wiecznego 

WTOREK  26.04 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
8.00  Za ++ Michała, jego ojca  

i dziadków z obu stron – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + męża Helmuta Pawlicę 
(17. rocznica śmierci) oraz za 

W tygodniu od 24 do 30 kwietnia 2022 roku modlimy się 
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy  
LIGĘZY. W szczególny sposób pamiętamy o chorych i wiekiem 
osłabionych czy też przeżywających jakiekolwiek trudności 
oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej ulicy. 

Niech nasza modlitwa będzie dla nich obfitym źródłem łask 
i darów Zmartwychwstałego Pana.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



++ z rodziny – o radość życia 
wiecznego

ŚRODA  27.04
8.00 O łaskę zdrowia i opiekę Bożą 

dla syna Mateusza i jego rodzi-
ny

18.00 1 int. Za + Władysława Biesa 
– o radość życia wiecznego (od 
siostrzenicy Danuty Nycz z ro-
dziną) 

 2 int. Za + Wiesława Szwed 
(miesiąc po śmierci) – o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK  28.04
8.00  W intencji córki Katarzyny  

z okazji urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i dary Ducha Świętego

18.00 Za + Bronisława Tkacz – o ra-
dość życia wiecznego

PIĄTEK  29.04 
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ,  
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
8.00 Za ++ rodziców Rozalię i Józe-

fa oraz brata Wernera Hanus 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za + Krystynę Czornik (10. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

SOBOTA  30.04
8.00 Za + Romana Klepka (15. rocz-

nica śmierci) oraz ++ z rodziny 
– o dar życia wiecznego

14.00 Chrzest św. dziecka – Michała 
Marka Gierlotki 

18.00 W intencji Danuty w 75. rocz-
nicę urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA  01.05 
7.30   Ku czci Niepokalanego Serca 

Maryi o wszelkie Boże łaski dla 
syna Mikołaja

9.00 Za + Wiktora Węgrzyna (roczni-
ca śmierci) – o radość życia 
wiecznego

10.30 Dziękczynna w intencji małżon-
ków Krystyny i Andrzeja Berna-
dy z okazji 50. rocznicy  ślubu, 
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie

12.00 W intencji dziecka przyjmu-
jącego chrzest św. – Leny  
Słomczewskiej, jej rodziców  
i chrzestnych

18.00 Za + zięcia Jacka Konikiewicza 
– 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.


