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Wsłuchujmy się w Boże Zegary nie tylko w czasie wakacji

Wszyscy lubimy czas urlopów i wakacji. Mamy wtedy mniej obowiązków oraz więcej 
czasu na różne przemyślenia i refleksje, na uporządkowanie zaległości, na lekturę 

nieprzeczytanych z braku czasu książek i czasopism, na odnowienie zaniedbanych 
relacji, i wreszcie na modlitwę, pielgrzymkę, letnie rekolekcje i bliższy kontakt z Bogiem 
– Stwórcą Wszechświata. Wszechświata, którego pięknem zachwycamy się na nowo  
w czasie wakacyjnych wojaży.

Myślę, że tegoroczne wakacje – w cieniu wojny na Ukrainie – w szczególny sposób 
skłaniają do głębszej refleksji nad życiem, przemijaniem i nadzieją. W naszych sercach 
rodzą się pytania: kiedy zakończy się ta wojna? Czy wróci pandemia po wakacjach? Czy 
uda się opanować coraz bardziej szalejącą inflację? Nie traćmy jednak ducha, żyjmy jak 
najlepiej chwilą obecną i miejmy serca otwarte na ludzi żyjących obok nas. Mają nam 
czasem tak wiele do powiedzenia… Z perspektywy czasu coraz bardziej widzę, że nasze 
życiowe drogi często są uzależnione i jakby określone spotkaniem z drugim człowiekiem, 
że spotkanie tej czy innej osoby w naszej parafii było dla mnie niezwykłe, celowe i cenne, 
było darem samego Boga. Pięknie to ujął poeta Roman Brandstaetter w wierszu „Pieśń 
o Bożych Zegarach”:

Wiem, że nic się nie dzieje przedwcześnie, i nic się nie dzieje za późno,  Wiem, że nic się nie dzieje przedwcześnie, i nic się nie dzieje za późno,  
i wszystko się dzieje w swym czasie. Wszystko. Wszystkie uczucia, spotkania, i wszystko się dzieje w swym czasie. Wszystko. Wszystkie uczucia, spotkania, 
odejścia, powroty, czyny, zamiary. Zawsze właściwą godzinę biją Boże Zegary.odejścia, powroty, czyny, zamiary. Zawsze właściwą godzinę biją Boże Zegary.

Krystyna KajdanKrystyna Kajdan

Na wakacjach doceniamy piękno tego świata... (fot. Krystyna Kajdan)



2

1.   „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”. Słowa bardzo na czasie. Żyjemy  
w społeczeństwie wszechogarniającej konsumpcji. Ktoś zauważył gorzko, ale traf-

nie, że „ludzie powinni kochać ludzi i używać rzeczy, a dziś kochają rzeczy, a używają 
ludzi”. Reklamy kreują wciąż nowe „potrzeby”. Handel wymyśla wciąż nowe produkty. 
Zewsząd słychać wołanie: „Kupuj, kupuj, kupuj! Musisz to mieć. Bo jak będziesz to miał, 
to będziesz kimś, twoje życie stanie się lepsze, pełniejsze, piękniejsze. Nabierze barw”. 
Któryś ze współczesnych biznesmanów zauważył, że nasz problem polega nie tyle na tym, 
że ludzie cenią pieniądze bardziej niż dawniej. Rzecz w tym, że wszystko inne cenią mniej. 
Gdy wyższe wartości przestają być w cenie, wtedy liczą się już tylko pieniądze. I to, co 
można za nie kupić. 

2. „Życie człowieka nie zależy od jego mienia” – mówi Jezus. Dziś wbija się nam 
do głów coś dokładnie odwrotnego. Sugeruje się ludziom, że pełnia życia zależy od 

stanu posiadania. Dlatego stajemy się cywilizacją egoistów walczących łapczywie o swoje 
małe szczęście. Chciwość dotyczy nie tylko materialnego bogactwa. Ludzie kolekcjonują 
nie tylko rzeczy, ale także emocje, wrażenia, doznania, przyjemności, sukcesy, sławę. 
Nawet w obszarze religijnym, można zazdrościć komuś duchowych darów i chciwie ich 
pożądać. Wielu ludzi chciałoby mieć do dyspozycji kilka alternatywnych istnień jak boha-
terowie gry komputerowej. Chcą przeżyć wszystko, co tylko możliwe. Ideałem życia lanso-
wanym przez media i rozrywkę jest nie mieć żadnych granic, wyciągać śmiało rękę po to, 
co chcesz. Bo w życiu trzeba spróbować wszystkiego, z każdym, z każdą. Ktoś chciałby 
być księdzem, ale zarazem i mężem, i ojcem, trochę biznesmenem, podróżnikiem i kimś 
widocznym w mediach. Ktoś chce być kobietą, ale chciałby spróbować, jak to jest być 
mężczyzną. I odwrotnie. Wszystko jest dla ludzi, wszystko jest możliwe, kto nam zabroni. 
Oto dominująca filozofia życia. Jej skutki są katastrofalne.  

3. Chciwość, jak każda wada, dobrze się maskuje, przybiera pozór cnoty. Nikt po pro-
stu nie powie, że jest chciwy. Powie raczej, że jest ciekawy życia, że chce być au-

tentyczny, że chce żyć w zgodzie z sobą. Pytanie zasadnicze brzmi: w czym widzę wartość 
człowieczeństwa. Czy naprawdę zależy ono od stanu konta? Od emocjonalnego spełnie-
nia? Popularności w Internecie? Prawdziwą miarę wartości mojego człowieczeństwa zna 
Bóg. On sam jest miarą. 

4. I o tym mówi właśnie przypowieść o bogaczu. Chciwiec będzie zawsze głodny. Bę-
dzie z trwogą zabiegał o to, by zabezpieczyć swoje bogactwo na przyszłość. Będzie 

wyciskał życie jak cytrynę. Dla siebie. Zło nie tkwi w bogactwie jako takim, które przecież 
może służyć dobrym celom. Zło jest w człowieku. Chciwość prowadzi do tego, że człowiek 
staje się niezdolny do dawania, do miłości. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej 
duszy od ciebie”. Tu nie chodzi o straszenie śmiercią. Tu chodzi o to, by nie zamienić 
swojego życia w banał, w głupstwo, w piekło. A „tak dzieje się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”.

Ks. Tomasz Jaklewicz

Chciwość
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KRYSTYNA KAJDAN: – Zbliża się 78. 
rocznica wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. To okazja do kolejnej rozmowy 
na łamach naszej gazetki. Wszak na 
palcach jednej ręki można policzyć ży-
jących w Katowicach uczestników tego 
Powstania, a Pani jest wśród nich je-
dyną osobą – mimo sędziwego wieku 
– sprawną fizycznie.

DR HANNA ODORKIEWICZ-SIKOCIŃSKA: 
– I Bogu niech będą za to dzięki! Otrzy-
małam właśnie zaproszenie od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy na oficjalne spotkanie 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
które w ramach obchodów kolejnej rocz-
nicy odbędzie się 30 lipca br. o godz. 
11-tej. Zaproszono mnie także 31 lipca  
o godz. 18.00 do wzięcia udziału w uro-
czystej mszy polowej na Placu Krasińskich 
przy Pomniku Powstania Warszawskiego 
oraz na obchody 1 sierpnia m.in. o godz. 
17.00 – w Godzinie „W” – na uroczystość 
złożenia hołdu Powstańcom przy pomniku 
Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach. Niestety ze względu na wiek  
i pogorszenie się stanu zdrowia nie mogę 
uczestniczyć w tych uroczystościach oso-
biście. Mam nadzieję, że Telewizja Polska 
będzie przeprowadzać transmisję z tych 
wszystkich wydarzeń.

Prezydent Andrzej Duda powiedział 
kiedyś, że każdy uczestnik Powstania 
Warszawskiego jest skarbem naszej 
historii. My w naszej parafii mamy 
Panią, więc dobrze byłoby ten skarb 
lepiej poznać. Czy może Pani podzielić 
się z nami swoimi powstańczymi wspo-
mnieniami?

Bardzo chętnie, tym bardziej, że wiele 
spraw jeszcze pamiętam i chętnie o nich 
opowiadam, by jak najwięcej ludzi poznało 
tragiczną historię Warszawy i jej obroń-
ców w 1944 roku. Zacznę może od tego, 
że do wybuchu Powstania ukończyłam VI 
klasę szkoły podstawowej na Seweryno-
wie, na Powiślu. Miałam 13 lat. Naszym 
szkolnym kościołem był kościół pw. Św. 
Teresy, gdzie wcześniej przystąpiłam do  

I Komunii świętej. Pamię-
tam, że w lutym 1944 roku  
w mojej szkole zaistniała 
możliwość zapisania się do 
41. Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej im. Generała 
Władysława Sikorskiego, 
czyli do tzw. Szarych Sze-
regów. Nasza szkoła była 
koedukacyjna, ale w harcer-
stwie była osobno drużyna 
dziewcząt i osobno chłop-
ców. Z mojej klasy zgłosiło 
się wraz ze mną 10 dziew-
cząt. Zostałam „Pszczołą”. 

ŻADNEJ KASZY NIE ZJEM DO KOŃCA ŻYCIA…
(kolejna rozmowa z p. dr Hanną Odorkiewicz-Sikocińską)

Dr Hanna Odorkiewicz-Sikocińska chętnie opowiada o Powstaniu Warszawskim 
(fot. arch. rodzinne)
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Zbiórki odbywały 
się w pełnej kon-
spiracji po do-
mach, naszą dru-
żynową była Gra-
żyna – studentka 
I roku medycyny 
tajnego Uniwersy-
tetu Medycznego. 
Organizowała nam 
także kurs udziela-
nia pierwszej po-
mocy oraz zajęcia 
terenowe z mapą  

i musztrą w Lasach Stefanowskich za Pia-
secznem. Dojeżdżaliśmy tam z Warszawy 
kolejką wąskotorową. W kwietniu 1944 
roku odbył się w tych lasach bieg na III 
stopień harcerski.

Domyślam się, że w Szarych Szeregach 
była Pani przygotowywana do udziału 
w planowanym Powstaniu przeciwko 
hitlerowskiemu okupantowi.

Tak, bo po tym biegu na III stopień ogło-
szono zbiórkę całej drużyny w szkole przy 
ul. Drewnianej, niedaleko Pomnika Mickie-
wicza na Krakowskim Przedmieściu. Tam 
przy ognisku, które z wiadomych wzglę-
dów było po prostu oświetloną żarówką, 
ogłoszono nam wyniki biegu na III stopień. 
Okazało się, że wszystkie zdałyśmy. Otrzy-
małam wtedy brązową lilijkę, którą mama 
wszyła mi do płaszcza. Wtedy także oznaj-
miono mi, że w nagrodę zostałam łącz-
niczką Armii Krajowej. Od tego momentu 
moim obowiązkiem było zgłaszanie się  
w każdy wtorek o godz. 14-tej u pani Zosi 
na Krakowskim Przedmieściu, był to chyba 
czwarty dom z kolei, mieszkała na I piętrze. 
Od niej otrzymywałam rozkazy, adresy  
i polecenia oraz aktualne hasło i odzew.  
I tak w pełnej konspiracji wypełniałam swój 
obowiązek co tydzień. W poniedziałek 24 

lipca 1944 roku ogłoszono pierwszy alert, 
dostałam rozkaz, aby przygotować plecak  
z niezbędnym wyposażeniem. Zakłada-
no, że powstanie potrwa tylko kilka dni. 
Pamiętam, że oprócz prowiantu i bielizny 
włożyłam do plecaka także zdjęcia i świa-
dectwa szkolne. Okazało się jednak, że  
w piątek 28 lipca alert został odwołany. 

A jak Pani zapamiętała dzień wybuchu 
Powstania 1 sierpnia 1944 roku?

Dokładnie pamiętam ten dzień. Był to wto-
rek, więc jak zwykle o godz. 14-tej zgłosi-
łam się u pani Zosi na Krakowskim Przed-
mieściu. Już jej tam jednak nie było, otwo-
rzył mi jakiś pan, może jej ojciec i przekazał, 
że mam wykonać rozkaz. Postanowiłam 
więc pójść do domu po ten przygotowa-
ny plecak, ale na Placu Dąbrowskiego już 
były pierwsze strzały. Udałam się więc na 
Plac Teatralny, żeby z tamtej strony dojść 
do nas, do domu, ale tam już też trwały 
walki. Cofnęłam się znowu, przez ówcze-
sny Plac Adolfa Hitlera, później Stalina,  
a teraz Piłsudskiego, koło Grobu Nie-
znanego Żołnierza przeszłam do ulicy 
Królewskiej. Stała nas tam grupka osób,  
a w pobliżu stacjonowali żołnierze nie-
mieccy. Właściwie sytuacja była bardzo 
trudna. Miałam na sobie płaszcz, taki po-
pielaty prochowiec z kieszeniami, w któ-
rych przenosiłam różne rzeczy i meldunki. 
Spotkałam tam młodego mężczyznę, który 
tak jak ja, chciał wydostać się z tego miej-
sca – pułapki. Miał także taki ochronny 
płaszcz, wziął mnie za ręce i zaproponował, 
że będzie się czołgał koło muru Ogrodu Sa-
skiego, a ja mam czołgać się za nim i może 
nic się nam nie stanie. I tak przedostaliśmy 
się do miejsca naprzeciwko domów, gdzie 
była brama. Tam stali już ludzie, w pew-
nym momencie zaczęli nam pokazywać, że 
jest ciszej, bo mieli większą możliwość ob-
serwacji, że możemy spróbować przebiec. 

Harcerska lilijka  Hanny Odor-
kiewicz-Sikocińskiej. Litery ONC 

oznaczają Ojczyznę, Naukę i Cnotę 
(fot. Janusz Sikociński)
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Złapał mnie za rękę i przez ulicę Królewską 
przebiegliśmy do pierwszej bramy. Potem 
od bramy do bramy, od bramy do bramy 
i tak przez ulicę Marszałkowską, Zielną  
i Plac Grzybowski dotarłam do domu przy 
ulicy Twardej 15. W domu była mama  
z bratem. Mama absolutnie nie pozwo-
liła mi wtedy wyjść z domu, bo wszędzie 
trwały już walki. I nie działała komunika-
cja. Strzelanina zaczęła się już około godz. 
13-tej na Żoliborzu, gdzie walczył Oddział 
„Żywiciela”.

Co działo się w następnych dniach po-
wstania?

Już wieczorem powstał Komitet Obywa-
telski, który zarządził, że należy opuścić 
mieszkania na wyższych piętrach naszej 
kamienicy i przenieść się do piwnic, któ-
re na szczęście były wtedy puste, nie było 
węgla, paliło się trocinami. Nasze miesz-
kanie znajdowało się na czwartym piętrze, 
wysoko, niebezpiecznie, ale po 3 dniach 
byliśmy już na dole. Znieśliśmy tam najpo-
trzebniejsze rzeczy, mnie udało się nawet 
zabrać kilka ulubionych książek. Prądu 
nie było, ale mieliśmy lampy karbidowe. 
Karbidu na szczęście nie brakowało. Po 
10-14 dniach otwarto przy ulicy Twardej 
punkt sanitarny w mieszkaniu na parterze. 
Znoszono tam łóżka i ich wyposażenie oraz 
potrzebne inne meble i naczynia. Kierował 
tym punktem student V roku medycyny. 
Punkt ten podlegał szpitalowi przy ulicy 
Mariańskiej. Ciężko chorych przenoszono 
do tego szpitala przez wybite w ścianach 
piwnic otwory, gdyż był ostrzał z budynku 
„PASTY” przy ulicy Ciepłej. Zgłosiłam się 
tam do pomocy. Ten punkt sanitarny przy 
ulicy Twardej został rozwiązany w połowie 
września. Rannych od tego momentu prze-
nosiliśmy więc piwnicami od razu do szpi-
tala; gdy brakowało noszy, to kładło się ich 
na drzwiach lub na czymkolwiek.

Jak wygląda-
ło wyposaże-
nie punktów 
sanitarnych 
w opatrunki, 
leki,  wodę  
i żywność?

Solidarnie po-
magali miesz-
kańcy Warsza-
wy, znosili do 
naszych punk-
tów to, co tyl-
ko mieli. Gdy 
skończyły się 
nam bandaże, 
to cięło się prześcieradła, kroiło bieliznę 
pościelową. Były spore zapasy alkoho-
lu i nim się dezynfekowało rany. Trzeba 
było sobie jakoś radzić… Problemy były 
ogromne, de facto nie było czym leczyć… 
Pod koniec sierpnia po zdobyciu przez 
Niemców wodociągów miejskich odcięto 
nam wodę. Zaczęto więc kopać studnie na 
podwórzach. Z żywnością to od samego 
początku był problem. Trochę w domach 
zapasów było, bo dostawało się żywność 
na kartki. W czasie powstania sklepy mo-
mentalnie opustoszały, tak że z jedzeniem 
było trudno. Dostępna była tylko gruba ka-
sza jęczmienna z łuskami, którą gotowało 
się w dużych garnkach i jadło 3 razy dzien-
nie, bo nic innego nie było. Żartowaliśmy, 
że normę zjedzonej kaszy wyczerpaliśmy 
do końca życia! Do dzisiaj nie jadam żadnej 
kaszy, choćby była najcudowniejsza!

Czy była Pani świadkiem bombardo-
wań i innych niebezpiecznych sytuacji?

Tak, i to niejednokrotnie… Już w niedzielę 
6 sierpnia spadły na naszą kamienicę po-
ciski zapalające, tzw. „szafy” lub „krowy”, 
spaliła się wtedy część naszego mieszka-
nia, w tym mój pokój od strony podwórza  

Legitymacja nr 19515 Krzyża Armii 
Krajowej, który Hanna Odorkiewicz-
-Sikocińska otrzymała w 1978 roku 

(fot. Janusz Sikociński)
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i wszystkie nasze zimowe buty. Ocalały 
tylko pokoje od ulicy, a na nie z kolei 26 
sierpnia spadła bomba ukośnie, wszyst-
ko znalazło się na ulicy, ale nasze piwni-
ce, gdzie wówczas zamieszkiwaliśmy, na 
szczęście ocalały. Tuż obok, pod numerem 
13 nie mieli takiego szczęścia, na ich ka-
mienicę bomba spadła pionowo i wszyscy 
zginęli. Pamiętam, że na początku Powsta-
nia zginął na Żoliborzu w batalionie „Żywi-
ciela” 17-letni Zbyszek Madej – przyjaciel 
mojego ciotecznego brata Włodzimierza. 
Zawsze, jak jestem w Warszawie, chodzę 
na jego grób na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach, tuż za Pomnikiem Gloria Vic-
tis. Na niedzielne msze święte chodziliśmy 
do kościoła pw. Wszystkich Świętych. Ko-
ściół ten do jesieni 1942 roku był na terenie 
getta, do niego przylegał mur. Tamtejszy 
proboszcz ks. Marceli Godlewski uratował 
bardzo wielu Żydów. Pamiętam, że gdy 
poszliśmy do tego kościoła w niedzielę 13 
sierpnia, to nagle nadleciał niemiecki sa-
molot i oddał strzały z karabinu w kierunku 
celebrującego księdza, który zginął na miej-
scu. Pod koniec sierpnia 1944 roku kościół 
ten został całkowicie zbombardowany, 
w jego podziemiach zginęło wtedy około 

3000 ludzi. 
Nikt nie oca-
lał… Było to 
wstrząsające! 
Najbardziej 
traumatycz-
nym przeży-
ciem było dla 
mnie jednak 
p i e r w s z e 
w Warszawie 
rozstrzelanie 
200 osób, 
przeważnie 
w i ę ź n i ó w  
z ulicznych ła-

panek, którego przypadkowo byłam świad-
kiem w 1942 roku jako 12-letnie dziecko. 
Wracając ze szkoły na Sewerynowie z in-
nymi uczniami zobaczyliśmy nagle kordon 
niemiecki, który zatrzymał wtedy może 
około 500 osób. Nim się zorientowaliśmy, 
już byliśmy, my dzieci, poza tym kordo-
nem, w środku. Ogarnęło nas przerażenie, 
co to będzie. Pojawiły się wtedy czerwone 
plakaty z nazwiskami tych osób. Okaza-
ło się, że – do tej pory jak to mówię, to 
mam gęsią skórę – będzie rozstrzelanie 
na Nowym Świecie, u wylotu ulicy Świę-
tokrzyskiej. To było ostatnie rozstrzelanie 
jeszcze bez zalewania rozstrzeliwanym ust 
gipsem. Pamiętam, że oni przed śmiercią 
śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”. Na 
stopniach pobliskiego Kościoła Świętego 
Krzyża stał odważny ksiądz z monstrancją  
i błogosławił, żegnając konających. Sły-
chać było strzały, myśmy płakali… Na 
drugi dzień mama, splatając mi warkocze, 
znalazła moje pierwsze siwe włosy…

W Powstaniu walczył także Pani ojciec 
Edmund Odorkiewicz i jego brat Cy-
prian.

Tak, obaj należeli do Armii Krajowej i mie-
li swoje konspiracyjne zadania na terenie 
Warszawy. Tata na początku Powstania 
czasem nas odwiedzał w piwnicy na Twar-
dej, a potem nagle przestał, nie wiedzieli-
śmy co się z nim dzieje… Natomiast jego 
brat Cyprian Odorkiewicz w stopniu kapi-
tana dowodził w czasie Powstania słynną 
Grupą Bojową „KRYBAR” na Powiślu, któ-
ra między innymi próbowała odbić Uniwer-
sytet Warszawski. Pseudonim ten powstał 
od pierwszych trzech liter imion jego có-
rek, a moich kuzynek Krystyny i Barbary. 
Jeszcze przed powstaniem stryj był kie-
rownikiem konspiracyjnego zakładu pro-
dukującego granaty ręczne, tzw. „filipinki” 
dla żołnierzy Armii Krajowej. 

Okładka legitymacji Krzyża Armii Krajowej 
(fot. Janusz Sikociński)
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Jakie nastroje panowały wśród Po-
wstańców?

Na początku przez pierwsze dwa, trzy ty-
godnie byliśmy w euforii. Wywieszaliśmy 
biało-czerwone flagi, śpiewaliśmy hymn 
Polski, pieśni wojskowe i harcerskie. Pra-
wie na każdym podwórzu warszawskich 
kamienic była figura Matki Bożej, przy 
której odbywały się nabożeństwa majo-
we, czerwcowe i różańcowe, a w czasie 
powstania przy tej figurze modliliśmy się. 
Mimo licznych bombardowań figura Mat-
ki Bożej ocalała. Byliśmy przekonani, że 
Powstanie zakończy się zwycięstwem, że 
Warszawa będzie wolna. Później były jed-
nak coraz większe zniszczenia, przybywało 
rannych i zabitych. Nadzieja wstępowała 
w nasze serca, gdy samoloty angielskie  
i amerykańskie zrzucały Powstańcom 
broń, pieniądze, konserwy. To podnosiło 
na duchu, bo była pomoc z zewnątrz. Po-
tem ciągle dochodziły jednak smutne wie-
ści, że pada kolejna dzielnica, że zawęża się 
część miasta, która jeszcze była w rękach 
Powstańców. Nastroje były więc różne, pa-
nował głód… Ja do końca, to jest do kapi-
tulacji 3 października 1944 roku, pełniłam 
służbę w różnych punktach sanitarnych. 

Jak zapamiętała pani koniec Powsta-
nia?

To były bardzo trudne chwile, bo ojciec 
już nas nie odwiedzał. Nie wiedzieliśmy, 
że był ranny, że leżał w szpitalu na Hożej. 
Dużo później dowiedzieliśmy się, że gdy 
przechodził przez Aleje Jerozolimskie zo-
stał trafiony w brzuch. Leżał kilka godzin, 
bez żadnej pomocy. Potem dopiero go ja-
koś ściągnięto, bo był ostrzał. W naszym 
gronie ubywało sporo osób i wśród miesz-
kańców, i wśród obsługi szpitala, tak że ra-
czej już nie było radości, bo było widać, że 
niestety Powstanie kończy się kapitulacją. 
Na skutek bombardowań Warszawa była 

jednym wiel-
k im gruzo -
wiskiem. Już 
po Powstaniu 
Niemcy wysa-
dzili m.in. Pa-
łac Namiest-
nikowski, Ka- 
tedrę św. Jana 
i wiele koś- 
ciołów, Zamek 
Królewski i Fil- 
harmonię War- 
szawską.

Jaki był 
Wasz los po Powstaniu?

Po kapitulacji ludność cywilna musiała 
opuścić Warszawę. Czekała nas niemiec-
ka niewola i wielka niewiadoma. Spako-
waliśmy z bratem plecak, ubrani w zimo-
we palta i sandały prowadziliśmy naszą 
mamę osłabioną po przebytej czerwonce 
do Dworca Zachodniego. Trzeba było iść 
piechotą kilka kilometrów. W pewnym 
momencie mamusia zemdlała, Niemcy 
chcieli nas z bratem od mamy odgonić, ale 
myśmy krzyczeli, płakali, mamę szarpali. 
Mama się podniosła i jakoś dowlekliśmy 
się do Dworca Zachodniego. Tam Niem-
cy upchali nas jak sardynki do pociągów 
elektrycznych i zostaliśmy wywiezieni do 
Pruszkowa, do obozu, który mieścił się  
w Kolejowych Zakładach Naprawczych. 
Ten dom z czerwonej cegły stoi tam do 
dzisiaj. Tam, w hali nr 5, gdzie naprawiano 
lokomotywy i wagony kolejowe, spędzi-
liśmy 3 dni, siedząc na brzegu kanałów. 
Zresztą do dzisiaj jak jadę do Warszawy, 
to przyglądam się tym halom, w których 
wtedy byliśmy. Z pierwszej hali, która do-
tykała do torów, były wysyłane wszystkie 
transporty do obozów koncentracyjnych, 
m. in. do Oświęcimia i Mauthausen oraz 

Legitymacja Hanny Odorkiewicz-Sikociń-
skiej potwierdzająca przynależność 

do Związku Powstańców Warszawskich 
(fot. Janusz Sikociński)
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różnych miejscowości na terenie General-
nej Guberni. W ogrodzonym drutem kol-
czastym miejscu przed halą gromadzono 
osoby, które miały być wywiezione następ-
nym transportem. I okazało się, że to jest 
transport do Oświęcimia. I jak się mama 
o tym dowiedziała, to znając dobrze język 
niemiecki przekupiła żandarma złotym 
pierścionkiem. Obok nas była jakaś pani  
z dwojgiem malutkich dzieci. I ten żandarm 
niemiecki przepuścił nas do hali pierwszej, 
która już była opróżniana z matek i dzie-
ci. Przebiegliśmy tę halę i upchnęli nas do 
otwartych wagonów towarowych. Wkrótce 
je zamknęli i jechaliśmy tym pociągiem 
trzy dni. W szczerym polu pociąg czasem 
zatrzymywał się, byśmy mogli załatwić po-
trzeby fizjologiczne. Jechał bardzo wolno, 
po drodze okoliczni mieszkańcy wrzucali 
nam chleb, cebulę i pomidory, które były 
prawdziwym rarytasem. I tak dotarliśmy 
do Końskich. Tam na dworcu członkowie 
Rady Głównej Opiekuńczej witali nas, reje-
strowali i dawali kartkę z adresami miesz-
kań, gdzie mamy się zgłosić. Dostaliśmy 
pokój przy ulicy Lipowej. Były tam 3 łóżka 
i możliwość kąpieli, a na obiady chodziło 
się do stołówki w szkole przy Rynku. No, 
a ja w związku z tym, że tak się jechało 
te trzy dni i trzy noce, było dosyć zimno, 
padał deszcz, zachorowałam na zapale-
nie ucha środkowego i leżałam z wysoką 
temperaturą. Lekarze powiedzieli, że nie 
mogą mi pomóc, bo wykonują tylko ope-
racje ratujące życie, byli zmęczeni, bo cały 
czas następne transporty szły. Było bardzo 
dużo chorych. Tak że ja leżałam… Po kilku 
dniach przeniesiono nas na ulicę Dworco-
wą 10. Tam mieszkały już 3 nauczycielki 
szkoły średniej z Żoliborza. Jak wyzdrowia-
łam, to miały kolejną uczennicę. Nie było 
papieru, więc pisałyśmy wypracowania  
w głowie i wypowiadałyśmy je przed tymi 
paniami. Uczyłam się pilnie. Mamusia po-

szła do pracy, zbierała kukurydzę, a mój 
brat codziennie biegał na dworzec, gdy 
nadjeżdżały kolejne pociągi i nawoływał ro-
dzinę, właśnie tatę, babcię, wszystkich po 
kolei. No i po kilku dniach ktoś się wychylił 
z wagonu i powiedział: „Och, chłopczyku,  
a kto to dla ciebie Edmund Odorkiewicz?”. 
– „No, tata”. – „No to ci muszę powiedzieć, 
że twój tata nie żyje, był bardzo ciężko ran-
ny i nie żyje”. Widocznie może koło ojca 
przechodził, jak tam leżał ranny, trudno 
powiedzieć, bo się tego brat nie dopytał. 
Byliśmy więc przekonani, że tata nasz 
zginął. Tymczasem szpital, w którym tata 
leżał ranny, był ewakuowany pod koniec 
października przez Ożarów i Niemcy wieźli 
ich potem też otwartymi wagonami gdzieś 
na Zachód. I, o dziwo, ten pociąg stanął 
w lesie, co się nie zdarzało. A wtedy tato 
i jeszcze dwóch innych z nim mężczyzn 
wyskoczyli. Niemcy strzelali za nimi, ale 
udało im się uciec, bo to była noc i było 
ciemno. Tato nam potem opowiadał, że 
zsiadłe mleko z kartoflami jakie dostali, gdy 
dotarli do leśniczówki, to był najwspanial-
szy obiad w jego życiu. Taty stryjeczny brat 
Leonard Odorkiewicz mieszkał w Piotrko-
wie Trybunalskim i tata potem tam do nich 
pojechał. Zastał tylko stryjenkę, która go 
odkarmiła i jak nabrał trochę sił, to udał 
się do Częstochowy, gdzie był w kontrwy-
wiadzie. Po kapitulacji dostał informację, 
że tam miał być odtworzony sztab AK.  
A poza tym chciał się pomodlić u Matki Bo-
żej Jasnogórskiej o odnalezienie rodziny, 
bo w ogóle nie wiedział, co się z nami dzie-
je. Dodam tylko, że dopiero w 1990 roku 
dowiedzieliśmy się, że stryj Leonard zginął 
w Miednoje, był policjantem. Tata wsiadł 
więc do pociągu do Częstochowy i będąc 
już w środku, nie wie, dlaczego, wychylił 
się jeszcze. I zobaczył dwie nasze znajome 
panie. One: „To pan żyje!?”. – „No żyję, no 
właśnie jadę do Częstochowy, szukam ro-
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dziny”. – „Żona z dziećmi jest w Końskich!” 
No i w ten sposób się dowiedział, gdzie my 
jesteśmy. Wysiadł z tego pociągu, pojechał 
do Koluszek, z Koluszek do Końskich, no 
i powiedziano mu (bo wszyscy musieliśmy 
się meldować w Radzie Głównej Opiekuń-
czej), że to jest na Rynku. No i tata szedł  
z dworca na Rynek ulicą Dworcową, a tam 
była duża łąka. Na tej łące chłopcy bawili 
się, oczywiście w Powstanie. No i wśród 
nich zobaczył mojego brata. Stanął tam jak 
wryty, chyba wzrokiem go ściągnął. Ten 
się odwrócił, też stanął jak wryty i przy-
prowadził go, bo ja jeszcze wtedy leżałam. 
Trochę wcześniej śniło mi się, że tato wró-
cił ubrany w jesionkę i czapkę z daszkiem. 
Sen okazał się prawdziwy! Dostaliśmy tam 
na Dworcowej słomę, która leżała na pod-
łodze, gospodyni dała jakieś prześcieradła. 
Gdy tata przyszedł, to pokój przedzielono 
szafą na 2 części. Tato poszedł do tartaku, 
pozbijał drewniane prycze i już nie spali-
śmy na podłodze. Jak się tato już nami 
nacieszył, to od czasu do czasu jeździł 
do Częstochowy, bo musiał się zgłaszać  
w konspiracyjnym sztabie AK. Przy okazji 
na Jasnej Górze podziękował Matce Bożej 
za odnalezienie rodziny oraz uratowanie 
życia w czasie powstania i wojny. Pa-
miętam, że z pobytu w Częstochowie 14 
grudnia 1944 roku przywiózł nam wszyst-
kim obrazki z wizerunkiem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Swój oprawił w złotą 
i białoczerwoną wstążkę i powiesił nad łóż-
kiem. Po jego śmierci odziedziczyłam ten 
obrazek i teraz wisi nad moim łóżkiem jako 
cenna pamiątka i dowód, że Boża Opatrz-
ność – dzięki Maryi – czuwała nad naszą 
rodziną. 

Jakie były Wasze dalsze losy po wy-
zwoleniu? 

W Końskich byliśmy do początku marca 
1945 roku. Tato przed wojną pracował  

w Polskim Radiu Katowice, więc po wojnie 
skierowano go ponownie do pracy w tym 
miejscu. Wiadomo było, że prof. Stanisław 
Ligoń jest w Palestynie, bo też musiał ucie-
kać. Do radia zgłosiła się również pani Flo-
rentyna – przedwojenna sekretarka prof. 
Ligonia. No i później, jak już było bezpiecz-
niej i zaczęło się tutaj trochę życie organi-
zować, tata ściągnął nas do siebie. Przyje-
chaliśmy do Katowic w pociągu przewożą-
cym węgiel w tzw. węglarce, byliśmy więc 
umorusani, ale szczęśliwi, że możemy być 
już wszyscy razem. Ja dzięki tym nauczy-
cielkom w Końskich dostałam się od razu 
do II klasy katowickiego gimnazjum, byłam 
dobrze przygotowana. Po maturze – po 
wielu perypetiach – dostałam się na wy-
marzoną medycynę we Wrocławiu. I jako 
lekarz mogę dalej służyć ludziom, nawet na 
emeryturze.

A jak się potoczył los Pani stryja Cy-
priana Odorkiewicza – „KRYBARA”?

Obrazek Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony przez Ojca  
p. Hanny z Jasnej Góry 14 grudnia 1944 roku (fot. Janusz Sikociński)
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W drugim miesiącu wakacji będziemy się modlić o wzrost wiary, nadziei 
i miłości oraz niezbędne łaski według następującego harmonogramu:

• od 31 lipca do 6 sierpnia 2022 roku  
– za mieszkańców ulicy RZESZÓTKI

• od 7 sierpnia do 13 sierpnia 2022 roku   
– za mieszkańców ulicy SALONIEGO

• od 14 sierpnia do 20 sierpnia 2022 roku 
– za mieszkańców ulicy SIENNEJ

• od 21 sierpnia do 27 sierpnia 2022 roku  
– za mieszkańców ulicy SIKOREK

W sposób szczególny pamiętajmy o chorych, niepełnosprawnych i wiekiem 
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tych ulicach. 
Niech nasza modlitwa będzie dla nich źródłem obfitych łask i darów Bożej 
Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

Po kapitulacji przebywał w kilku oflagach 
– niemieckich obozach jenieckich, po wy-
zwoleniu przez wojska brytyjskie wstąpił 
do Polskich Sił Zbrojnych. Z wiadomych 
względów nie mógł wrócić do kraju i po-
został na emigracji. Najpierw w Paryżu, 
potem w USA. Pod koniec życia na prośbę 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego podjął pracę 
w Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa 
w Monachium. Tam zmarł 9 lipca 1966 
roku. Przyczyną śmierci był nagły atak 
serca. Jego pogrzeb odwlekano chyba 2 
tygodnie, ale niestety nikt z mojej rodziny 
nie otrzymał zgody i paszportu, by uczest-
niczyć w jego pogrzebie w Monachium. 
Bardzo to wszystko było dla nas trudne  
i smutne… Ostatni raz widziałam stryja  
w lipcu 1944 roku.

O Powstaniu Warszawskim toczy się 
wiele debat historycznych i gorących 
polemik. Jak Pani – z perspektywy cza-
su – uważa, czy było konieczne?

Jak najbardziej! Jestem przekonana, że 
ten olbrzymi wysiłek ludności Warszawy 

i przelana krew nie poszły na marne. Po-
kazaliśmy jako polski naród okupantowi  
i całemu światu, że niełatwo nas zniewolić  
i stłamsić. Dzięki temu nie zostaliśmy ko-
lejną sowiecką republiką i dzisiaj możemy 
żyć w wolnym demokratycznym kraju. 
Bogu dziękuję, że mój ojciec doczekał 
powstania „Solidarności” w 1980 roku  
i nadziei na lepsze życie w naszym kraju,  
o co tak zabiegał polski papież Jan Pa- 
weł II. Dobrze, że Tato nie dożył stanu 
wojennego, zmarł w marcu 1981 roku, bo 
tego by jego serce już nie wytrzymało…

Pani Doktor, można by było słuchać 
Pani wspomnień bez końca… Na za-
kończenie naszej rozmowy pragnę 
Pani serdecznie podziękować za po-
dzielenie się swymi powstańczymi 
przeżyciami; można powiedzieć, że 
jest Pani żywą historią naszej stolicy 
i naszego kraju. Proszę przyjąć wyra-
zy szacunku od całej naszej parafial-
nej rodziny.
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Og³oszenia duszpasterskie
1 8 .  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

(sierpień 2022 r.)

K olekta dzisiejsza przeznaczona 
jest na potrzeby naszej parafii. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę.

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. odbę-
dzie się błogosławienie pojazdów i 
kierowców.

2. W poniedziałek rozpoczynamy mie-
siąc sierpień, który przeżywamy 
w naszej Ojczyźnie jako miesiąc 
trzeźwości i abstynencji. Wszyscy 
jesteśmy wezwani do zachowania 
trzeźwości. 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
W czwartek po Mszy porannej na-
bożeństwo o powołania. W piątek 
po Mszy porannej nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

4. W sobotę odwiedzimy naszych cho-
rych z posługą sakramentalną. Pro-
simy ich zgłaszać w zakrystii, kance-
larii lub telefonicznie na probostwie.

5. W każdą sobotę adoracja Najświęt-
szego Sakramentu od 17.00 do 
18.00 i okazja do spowiedzi. Spo-
wiedź w inne dni 15 minut przed 
Mszą świętą. 

6. Przez cały okres wakacji kancela-
ria jest czynna: w poniedziałek od 
17.00 do 18.00, w środę od 18.45 
do 20.00 oraz w piątek od 8.45 do 
10.00.

7. W niedzielę 21 sierpnia odbędzie 
się pielgrzymka kobiet i dziewcząt 
do MB Piekarskiej.

8. Najważniejsze obchody liturgiczne  
w najbliższym miesiącu: 

 1 sierpnia – wspomnienie św. Alfon-
sa Marii Liguoriego

 4 sierpnia – wspomnienie św. Jana 
Marii Vianey’a, patrona probosz-
czów 

 6 sierpnia – święto Przemienienia 
Pańskiego 

 8 sierpnia – wspomnienie św. Do-
minika

 9 sierpnia – święto św. Teresy 
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), 
patronki Europy

 10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca 
 11 sierpnia – wspomnienie św. 

Klary
 15 sierpnia – uroczystość Wniebo-

wzięcia NMP 
 17 sierpnia – uroczystość św. Jac-

ka, głównego patrona archidiecezji 
i metropolii katowickiej 

 20 sierpnia – wspomnienie św. 
Bernarda 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
31 lipca do 28 sierpnia 2022 r.

18. NIEDZIELA ZWYKŁA  31.07 
7.30   Za ++ Małgorzatę i Stanisława 

Wieczorek – o radość życia 
wiecznego (od sąsiadów)

9.00 Za + Jana Karczmarczyka –  
o radość życia wiecznego (od 
żony i córek)

10.30 W intencji Agatki Mężyk z okazji 
urodzin, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i dary Ducha Świę-
tego

12.00 1 int. Za Kornelię Kożdoń –  
o radość życia wiecznego

 2 int. W intencji Bartłomieja  
i Magdaleny Benisz z okazji 15. 
rocznicy ślubu oraz w intencji 
Julii z okazji 14. rocznicy uro-
dzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz prośbą  
o błogosławieństwo Boże, zdro-
wie i dary Ducha Świętego

18.00 Za ++ Marię i Dobrosława Kusa 
– o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK  01.08 
WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LIGU-
ORIEGO, biskupa i doktora Kościoła
8.00  Za + Alinę Pilch-Kowalczyk –  

o radość życia wiecznego (od 
rodziny Doranów)

18.00 Za + Edwarda Kita (5. rocznica 
śmierci), za ++ Helenę, Wandę, 
Bronisława, Stanisława, Józe-
fa, Grażynę i Mariusza Polewiak 
– o dar życia wiecznego

WTOREK  02.08
8.00  Za ++ Łucję, Józefa, Antoniego 

Lubina oraz Monikę Trzenszel 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za + Emanuela Romańczyka (2. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

ŚRODA  03.08
8.00  Za + Władysława Biesa – o dar 

życia wiecznego (od siostry Ge-
nowefy z mężem)

18.00 Za + siostrę Danutę Nowicką 
– o radość życia wiecznego

 22 sierpnia – wspomnienie NMP, 
Królowej

 24 sierpnia – święto św. Bartłomie-
ja, Apostoła 

 26 sierpnia – uroczystość NMP 
Częstochowskiej

 27 sierpnia – wspomnienie św. 
Moniki

 29 sierpnia – wspomnienie Męczeń-
stwa św. Jana Chrzciciela

9. Kolejny numer naszej gazetki para-
fialnej ukaże się 28 sierpnia.

10. Udającym się na wypoczynek ży-
czymy dobrej pogody i nabrania sił.  
A wszystkim zgromadzonym niech 
Pan Bóg pobłogosławi.

*  *  * 



13

CZWARTEK  04.08 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII 
VIANNEY’A, prezbitera
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

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

18.00 Za + męża Marka Gierlotkę 
(rocznica śmierci) – o dar nieba

PIĄTEK  05.08
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu 

dla chorych członków Żywego 
Różańca Świętego i ich rodzin

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

SOBOTA  06.08 
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
8.00 W intencji członków Żywego 

Różańca Świętego, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Maryi

18.00 Za + Jadwigę Czajkę (49. rocz-
nica śmierci) – o radość życia 
wiecznego

19. NIEDZIELA ZWYKŁA  07.08
7.30   Za + Romana Wilka oraz za ++ 

rodziców Bogumiłę i Mariana 
– o radość życia wiecznego

9.00 Za + Zofię Pacut (30. rocznica 
śmierci) – o dar życia wiecz-
nego

10.30 Za + Jana Karczmarczyka –  
o radość życia wiecznego (od 
brata Tadeusza z żoną)

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go chrzest święty: Julii Moniki 
Wicik, jej rodziców i chrzest-

nych oraz za roczne dziecko: 
Nikodema Szczyrbę

18.00 Za ++ Irenę Student i Rudolfa 
Student oraz za ++ z rodziny  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK  08.08 
WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, prezbitera
8.00  W intencji Wandy z okazji uro-

dzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze błogosławieństwo Boże  
i zdrowie

18.00 Dziękczynna w intencji Bogumi-
ły Sowińskiej oraz Jacka Moćko 
z okazji 70. rocznicy urodzin,  
z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i zdrowie na dalsze lata 
życia

WTOREK  09.08 
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY 
OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), 
dziewicy i męczennicy
8.00  Za + ks. prałata Benedykta 

Woźnicę (87. rocznica urodzin) 
– o łaskę życia wiecznego

18.00 W intencji Olgi Wysockiej  
z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże w nowym miej-
scu zamieszkania  (od sąsia-
dek Anny i Krystyny)

ŚRODA  10.08 
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, 
diakona i męczennika
8.00 Za ++ Helenę i Leona oraz ++ 

pokrewieństwo z obu stron –  
o radość życia wiecznego
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18.00 Za + Annę Łankiewicz – o ra-
dość życia wiecznego

CZWARTEK  11.08
8.00 Za ++ rodziców Felicję (11. 

rocznicę śmierci) i Józefa Rzyc-
kich oraz za + męża Bogdana 
– o radość życia wiecznego

18.00 Za + Jerzego Uznańskiego –  
o dar życia wiecznego

PIĄTEK  12.08 
8.00 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 
Andrzeja Gocot z rodziną)

18.00 W intencji parafian (msza świę-
ta w kaplicy na Muchowcu)

SOBOTA  13.08 
8.00 Dziękczynna  z okazji 72. rocz-

nicy ślubu Teresy i Ryszarda,  
z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
dla nich i ich dzieci z rodzinami

18.00 Za ++ Janinę Drwal i Stanisła-
wę Fujak – o radość życia wiecz-
nego (od przyjaciółki)

20. NIEDZIELA ZWYKŁA  14.08 
7.30   Za + Rajmunda Karkosza (rocz-

nica urodzin) – o radość życia 
wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa 
Wysockich, za ich synów Edwar-
da i Czesława oraz za córkę 
Irenę – o radość życia wiecz-
nego

10.30 Za ++ Małgorzatę i Edwarda 
Sporysz – o radość życia wiecz-
nego

12.00 Za + Adama Sikocińskiego  
w rocznicę urodzin oraz za ++ 

rodziców, a także za ++ Marię 
Dwornicką z okazji imienin oraz 
za jej ++ rodziców i siostry –  
o dar życia wiecznego

18.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Edwar-
da Bartkowiak oraz brata An-
drzeja – o dar nieba

PONIEDZIAŁEK  15.08 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
7.30 Za ++ Marka, Zenona i Leoka-

dię – o radość życia wiecznego 
9.00 Za + siostrę Irenę Przysiecką 

(1. rocznica śmierci), za ++ 
rodziców Wiktorię i Michała 
oraz siostrę Helenę – o dar 
życia wiecznego 

10.30 Za + Edmunda Czarneckiego 
(rocznica śmierci) – o radość 
życia wiecznego

12.00 W intencji Jolanty i Michała 
Węgrzynów z okazji 20. roczni-
cy ślubu oraz rocznicy urodzin 
Michała, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Bo- 
że błogosławieństwo i zdro- 
wie, także dla całej rodziny

18.00 Dziękczynna w intencji Elżbiety 
i Jana Bieniek z okazji 62. 
rocznicy ślubu, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo Boże  
i zdrowie

WTOREK  16.08
8.00  W intencji Bożeny, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie i opiekę Matki Bożej

18.00 W intencji Jana, z prośbą  
o powrót do zdrowia i sił oraz 
o niezbędne łaski
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ŚRODA  17.08 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA, 
głównego patrona archidiecezji  
i metropolii katowickiej
8.00 Za ++ Marię Szyja, Ewę Przyby-

ła, Ludwika i Elżbietę Szyja, 
Bernarda i Helenę Bromboszcz 
oraz Gertrudę Golec – o radość 
życia wiecznego

18.00 Za + Alicję Pilch-Kowalczyk (od 
Iwony Kwaśny z rodziną) – o dar  
nieba

CZWARTEK  18.08
8.00 Za + Jacka Matuszczyka –  

o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Przemysława z okazji 

50. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze błogosławień-
stwo Boże i zdrowie

PIĄTEK  19.08
8.00 Za + Krystynę Kolenda (roczni-

ca urodzin) – o radość życia 
wiecznego

18.00  Za + Eugeniusza Smolińskiego 
oraz za ++ rodziców z obu stron 
– o dar życia wiecznego

SOBOTA  20.08 
WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA, 
opata i doktora Kościoła
8.00 Za + Małgorzatę Chomen (3. 

rocznica śmierci) oraz za ++ 
pokrewieństwo z obu stron –  
o radość życia wiecznego

18.00 Za + Franciszkę Kucharczyk 
(rocznica urodzin) – o radość 
życia wiecznego

21. NIEDZIELA ZWYKŁA  21.08 
7.30   Za ++ Stanisława i Małgorzatę 

Wieczorek – o radość życia 
wiecznego (od sąsiadów)

9.00 W intencji Bartosza z okazji 14. 
rocznicy urodzin, z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i dary 
Ducha Świętego

10.30 Za ++ Helenę i Stanisława Le-
lek – o radość życia wiecznego

12.00 W intencji Justyny i Marka Wo-
rach z okazji 30. rocznicy ślubu 
– o błogosławieństwo Boże  
i łaski dla dzieci i ich rodzin

18.00 Dziękczynna z okazji 1. rocznicy 
ślubu Agaty i Rafała, z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo 
Boże i zdrowie

PONIEDZIAŁEK  22.08 
WSPOMNIENIE NMP, KRÓLOWEJ
8.00  Za + Józefa oraz ++ z rodziny  

z obu stron – o radość życia 
wiecznego

18.00 W intencji Alfreda Skowrońskie-
go z okazji 89. rocznicy urodzin, 
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i zdrowie (od 
sąsiada Augustyna Stańka)

WTOREK  23.08
8.00  Za + Stanisława Domarackie-

go, za ++ rodziców Michała  
i Katarzynę – o dar życia wiecz-
nego

18.00 Za + córkę Dorotę Bernacką,  
z domu Jasińską oraz za ++ 
rodziców – o radość życia wiecz-
nego



ŚRODA  24.08 
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
8.00 Za ++ chrzestną Rozalię, jej 

siostrę oraz rodziców – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Przez Maryję Niepokalaną  
o błogosławieństwo Boże, ja-
sne wzrastanie i radosne ser-
duszko dla Julii z okazji jej 6. 
rocznicy urodzin

CZWARTEK  25.08 
8.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa 

Niedzielskich oraz brata Walde-
mara – o dar nieba

18.00 Dziękczynna w intencji Krystyny 
Zaleskiej z okazji rocznicy uro-
dzin, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo Boże i zdrowie

PIĄTEK  26.08 
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 Za + Michała, jego ojca i dziad-

ków z obu stron – o radość 
życia wiecznego

18.00  Za + Jana Raka (1. rocznica 
śmierci) – o łaskę życia wiecz-
nego

SOBOTA  27.08 
WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI
8.00 Za wstawiennictwem św. Józe-

fa i Jasnogórskiej Królowej Pol-

ski o dary Ducha Świętego dla 
Tomasza w 46. rocznicę uro-
dzin

18.00 Za + męża Ryszarda – o radość 
życia wiecznego

22. NIEDZIELA ZWYKŁA  28.08
7.30   W intencji Daniela Skóry z oka-

zji 25. rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o błogosławień-
stwo Boże i dary Ducha Świę-
tego

9.00 Za ++ rodziców Sewerynę  
i Jana, za siostrę Stanisławę, 
szwagra Józefa, bratowe Wie-
sławę i Barbarę, brata Marka 
oraz za ++ z rodzin Bula i Igna-
siak – o dar nieba

10.30 Za + Wacława Urbanka (14. 
rocznica śmierci) oraz za ++ 
rodziców i rodzeństwo – o ra-
dość życia wiecznego

12.00 Za + Annę Bies (6. rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego (od syna i córki z rodzina-
mi)

18.00 Za + Irenę Krenzel – o spokój 
duszy i dar 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 do końca sierpnia czynna: 
• w poniedziałek od 17.00 do 18.00,
• w środę od 18.45 do 20.00,
• w piątek od 8.45 do 10.00.

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.


