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I czyt.: Syr 26, 1-4. 13-16 Psalm: 128, 1b-2. 3. 4-5

II czyt.: 1Tm 5, 3-10 Ewangelia: Mk 3, 31-35

UROCZYSTOŚĆ  ŚW .  J ADW IG I  Ś L Ą SK I E J

„QULTURALNE BIERZMOWANIE” w Panewnikach – 12.10.2022 
(fot. ks. Tomasz Jaklewicz)

BARKA DALEJ PŁYNIE
Kochani Parafianie!

W minioną środę odbył się w Panewnikach koncert-spotkanie pod hasłem „Qulturalne 
Bierzmowanie”. Pomysł powstał kilka lat temu, a teraz zawędrował także do naszej diecezji. 
Nasz dekanat jako pierwszy był współorganizatorem tego rodzaju spotkania. Idea jest taka 
– zgromadzić kandydatów do bierzmowania i ofiarować im koncert muzyki chrześcijańskiej 
połączony ze świadectwami o wierze. Pokazać oblicze Kościoła, które może ich pociągnąć. 
Na naszym spotkaniu wystąpiła Magda Anioł z zespołem, popularna i ceniona artystka 
sceny chrześcijańskiej. Przyznam, że z duszą na ramieniu podchodziłem do sprawy, ale 
okazało się, że katastrofy nie było. Pierwsza rzecz na plus, ósmoklasiści dopisali. Aula św. 
Franciszka była pełna, młodzi ludzie nadciągnęli ze swoimi duszpasterzami ze wszystkich 
sześciu parafii naszego dekanatu. Po drugie, kandydaci do bierzmowania mogli zobaczyć, 
że Kościół to wspólnota, którą sami tworzą. Usłyszeli parę historii ludzi dzielących się wiarą. 
I sama muzyka, no może nie w 100 proc., ale przynajmniej niektóre kawałki wpadły im  
w ucho i w serce. Najciekawszy był moment, w którym młodzież domagała się od muzyków 
słynnej „Barki”. Zespół zagrał, prawie cała sala śpiewała z nimi, wymachując świecącymi 
komórkami. Niektórzy mówili mi potem, że ze strony młodych był to żart, czy nawet kpina  
z opowieści o legendarnym już dla nich Janie Pawle. Nie wiem. Może jestem naiwny, ale dla 
mnie brzmiało to szczerze. W sumie nawet lekko się wzruszyłem myśląc o św. JP II, który 

tak bardzo walczył o wiarę młodzieży. 
Mimo niedociągnięć, całość była,  
w moim odczuciu, czymś pozytywnie 
zaskakującym. Dziękuję młodzieży, 
rodzicom oraz Adamowi Szewczykowi, 
gitarzyście, który był spiritus movens 
tej akcji. No i oczywiście Bogu dzięki! 

Ks. Tomasz Jaklewicz 
Wasz proboszcz
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Bosa księżna

Św. Jadwiga Śląska, której uroczystość wypada 16 października, stała się patron-
ką wyboru pierwszego Polaka na Następcę świętego Piotra.

Jej postać została dziś nieco przesłonięta przez imienniczkę – św. Jadwigę Kró-
lową. Tymczasem śląska księżna Jadwiga przez całe wieki była jedną z najpopu-
larniejszych świętych nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale w całej Europie. W jej 
ukochanej Trzebnicy w dawnym kościele opackim podziw budzi bodaj największy  
w Europie sarkofag wystawiony kobiecie. Do czasów Jana Pawła II była jedyną kano-
nizowaną kobietą żyjącą na ziemiach polskich. Już za jej życia mnich Caesarius pisał: 
„to kobieta pod każdym względem czcigodna”. 

Pochodziła z zacnego rodu bawarskich hrabiów Andechs. Otrzymała staranne wy-
kształcenie i religijne wychowanie w klasztorze benedyktynek. Zgodnie ze średnio-
wiecznymi zwyczajami, już jako 12-letnia dziewczyna została wydana za mąż, za wro-
cławskiego księcia Henryka Brodatego. „Zawierając małżeństwo spełniła bardziej 
wolę swoich rodziców aniżeli swoją wolę” – czytamy w biografii. Przybyła na Śląsk 
około roku 1186. Dla lepszego kontaktu z poddanymi nauczyła się języka polskiego. 
Jako księżna zyskała wielki szacunek i miłość Ślązaków. Urodziła siedmioro dzieci, 
ale dojrzałego wieku dożyli tylko córka Gertruda i syn Henryk. 

„Ponieważ stan małżeński uważała za dar nieba, żyła w nim bardzo świętobliwie. 
Księciu była wierna w miłości aż do jego nagłej śmierci i to nie poprzez żar zmy-
słowej namiętności, lecz poprzez roztropne serdeczne oddanie” – czytamy w doku-
mencie kanonizacyjnym. Po urodzeniu siódmego dziecka wspólnie z mężem złożyli 
ślub czystości. Była kobietą z silnym charakterem. Kiedy Konrad Mazowiecki osadził  
w niewoli księcia Henryka, dla zapobieżenia bratobójczej walce osobiście negocjowa-
ła uwolnienie męża. „Kiedy tylko Konrad zobaczył Służebnicę Chrystusa, jej spojrze-
nie i twarz podobną do anioła, od razu wzruszył się i przeląkł. Zawarł pokój i wypuścił 
księcia” – pisze biograf. Wyprosiła u męża nie tylko fundację klasztoru cysterek  
w Trzebnicy, ale wielu innych kościołów i dzieł charytatywnych. Los nie szczędził jej 
ciosów. Pochowała sześcioro swoich dzieci, w końcu męża. 

Ukochany syn – Henryk Pobożny zginął w bitwie z Mongołami pod Legnicą w 1241 
roku. Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze w Trzebnicy, w którym jej córka Ger-
truda była przełożoną. Praktycznie żyła jak zakonnica. Średniowieczne zapisy mówią 
o surowej ascezie, którą Jadwiga praktykowała już na dworze. Pozbyła się bogatej 
garderoby i kosztownej biżuterii, jadała skromnie, nosiła włosiennicę, chodziła boso. 
Nawet spowiednik uznał, że te umartwienia idą za daleko i wręczył jej buty z polece-
niem, aby je nosiła. Owszem, nosiła, ale nie na nogach, tylko na sznurku. Zmarła  
w 1243 roku, pochowano ją 16 października, kanonizowano już w 1267. Jest główną 
patronką Śląska i budowy świątyń. W ikonografii jej postać trzyma w dłoniach ko-
ściół. Jej wizerunek znajduje się także w naszej świątyni. Ostatnio nad wejściem do 
katedry stanęła jej potężna figura jako element tympanonu. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
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KRYSTYNA KAJDAN: – Pani Zofio, 
bardzo się cieszę, że mogę Panią po-
nownie zaprosić na łamy naszej pa-
rafialnej gazetki. Okazja jest szcze- 
gólna: poświęcenie obrazu św. Jana 
Pawła II. To kolejne Pani dzieło, 
które dzisiaj zostało wprowadzone  
w przestrzeń naszej brynowskiej 
świątyni.

ZOFIA ROLA-WYWIOŁ: – Czuję się 

zaszczycona. Oddaję Waszej świątyni 

obraz, który powstawał z wielkimi emo-

cjami. Temat obrazu jest mi bardzo 

bliski. Nie tylko pod względem malar-

skim, ale także pod względem fascyna-

cji osobą Jana Pawła II. Miałam okazję 

uczestniczyć we wszystkich spotka-

niach z Nim w Krakowie od Jego pierw-

szej pielgrzymki do Polski. Malując 

Jego portret ożywały we mnie obrazy, 

głoszone treści, wspomnienia, przeży-

cia duchowe towarzyszące memu życiu 

od czasów licealnych, przez lata nasze-

go małżeństwa, a potem rodzicielstwa, 

kiedy wraz z dziećmi wędrowaliśmy  

na Błonia, by się z Nim modlić. Wraz 

z mężem Stanisławem czujemy się 

pokoleniem JP2. Tym bardziej jestem 

szczęśliwa, że mój obraz będący oso-

bistym przekazem naznaczonym uczu-

ciem wdzięczności za dar Osoby Jana 

Pawła II zawisł w tak ważnym, świętym 

miejscu.

Św. Jan Paweł II to pierwszy sło-
wiański papież, nasz wielki Rodak  
i umiłowany Ojciec Święty, za któ-
rym tęsknimy jak za kimś bliskim, 
jak za Ojcem właśnie. Czesław Mi-
łosz napisał o nim: „Twój portret  
w naszym domu co dzień nam przy-
pomni, co może jeden człowiek i jak 
działa świętość”. Jak Pani sądzi, czy 
taka właśnie ma być rola portretu 
papieża w naszej świątyni? 

Tak, ta myśl jest bardzo piękna. Ale 

obraz w świątyni może spełnić jesz-

cze ważniejsze zadanie niż „tylko” 

wzbudzać refleksję nad tym, co może 

jeden człowiek. To był wyjątkowy czło-

wiek, mądry, rozważny, utalentowany, 

Zadziwiał wszystkich swoją relacją z Bogiem

Nasz obraz św. Jana Pawła II jeszcze w pracowni Zofii Roli-Wywioł 
(fot. Stanisław Wywioł)
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a przecież tak zwyczajny, otwarty, ra-

dosny, z tak niesamowitym poczuciem 

humoru. Myślę, że teraz, kiedy prze-

kroczył granicę ziemskiego życia, tym 

bardziej jeszcze może stać się bliski 

każdemu, kto przed Jego wizerunkiem 

westchnie o pomoc i wstawiennictwo. 

Jak z każdym świętym możemy wejść 

z nim w osobistą relację i namacalnie 

doświadczyć jego wsparcia.

Obraz, który namalowała Pani dla 
naszego kościoła przedstawia roz-
modlonego Ojca Świętego, który 
opiera się na swoim papieskim krzy-
żu. Jakie uczucia i emocje towarzy-
szyły Pani w trakcie pracy? 

Ojciec Święty zadziwiał nas wszystkich 

swą relacją z Bogiem. Był człowiekiem 

modlitwy, ona towarzyszyła mu wszę-

dzie, jej podporządkowywał swoje in-

tensywne podróże, obowiązki, decyzje. 

Tak mocno był związany z krzyżem; wi-

dzieliśmy go złamanego cierpieniem, 

a mimo to tak bardzo silnego Bogiem. 

Oparcie na krzyżu, skupienie i emanu-

jący spokój było i jest dla mnie kwinte-

sencją zaufania Panu Bogu. To moja 

najsilniejsza refleksja, którą chciała-

bym przekazać.

Czy ma Pani jakieś szczególne wspo-
mnienie związane z naszym wielkim 
Rodakiem?

W 1999 roku mieliśmy okazję jedyny 

raz w życiu spotkać się z Nim w Rzy-

mie. Wręczaliśmy Mu obraz autorstwa 

Staszka – mojego męża – przedstawia-

jący Krucyfiks polski. Tak dużo chcia-

łam Mu powiedzieć... Wykrztusiłam tyl-

ko, że jest nam tak bardzo bliski, i że 

wychowaliśmy się na Jego naukach... 

Słowa ugrzęzły mi ze wzruszenia  

w gardle. A On pomimo wielkiego zmę-

czenia przedłużającą się audiencją,  

w której przewinęły się setki, setki lu-

dzi - uśmiechnął się do nas, wpatrzył 

w obraz i pogłaskał mnie po policzku. 

Miał bardzo ciepłą dłoń...

Życzmy sobie zatem nawzajem, by 
blask świętości i ciepło płynące  
z tego papieskiego portretu ogrze-
wało nasze serca i kierowało je ku 
Bogu. Pani Zofio, bardzo dziękuję za 
kolejną rozmowę.

Św. Jan Paweł II na obrazie namalowanym przez Zofię Rola-Wywioł 
dla naszego kościoła (fot. Zdzisław Czaja).
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Zofia i Stanisław Wywiołowie wręczają  papieżowi Janowi Pawłowi II obraz KRUCYFIKS POLSKI – Rzym 1999 rok 
(fot. Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano, 00120 Citta del Vaticano).

Zofia Rola-Wywioł – artystka 
z Olkusza (fot. Stanisław Wywioł)

Zofia Rola-Wywioł
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
w Nowym Wiśniczu, dyplom w 1982 r. Studia w ASP w Kra- 
kowie na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1988 roku w Pra-
cowni Drzeworytu pod kier. prof. Franciszka Bunscha,  
w Pracowni Książki i Typografii pod kierunkiem prof. Roma-
na Banaszewskiego i w Pracowni Malarstwa pod kier. prof. 
Zbysława Maciejewskiego.

Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, 
projektowaniem witrażu, a także sztuką sakralną. Zdobyła 
I nagrodę za portret w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie 
w 2002 r. „Ojciec Pio bliski Bogu i ludziom”, w 2008 otrzy-
mała Olkuską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczo-

ści. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i w ponad 80 wysta-
wach zbiorowych w Polsce i za granicą: w Japonii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, 
Danii i Italii. Od 2006 roku prowadzi agencję artystyczną Art Novum Projekt, któ-
ra specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze graficznej firm. Autorskie działania 
artystyczne na płaszczyźnie malarstwa, grafiki, rysunku odręcznego w połączeniu 
z kreatywnym designem sprawiają, że produkt reklamowy zaprojektowany przez 
tę agencję wyróżnia się wśród innych.
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Og³oszenia duszpasterskie
UROCZYSTOŚĆ  ŚW .  J ADW IG I  Ś L Ą SK I E J

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(16 października 2022 r.)

1. Zwyczajem ostatnich lat w Dzień 

Papieski odbywa się zbiórka na Fun-

dację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

która funduje stypendia uzdolnionej 

młodzieży z uboższych rodzin. Nowy 

obraz papieża został ufundowany 

przez jednego z parafian, a jego au- 

torką jest pani Zofia Rola-Wywioł.  

O artystce możemy przeczytać wię-

cej w naszej gazetce. Fundatorowi  

i artystce z serca dziękujemy!

Dzisiejsza niedziela ma wyjąt-

kowy charakter. Po pierwsze 

dlatego, że liturgicznie obchodzi-

my dziś Uroczystość św. Jadwigi 

Śląskiej, głównej patronki Śląska. 

Dzisiaj także kolejna rocznica wy-

boru Karola Wojtyły na Następcę 

Św. Piotra, czyli Dzień Papieski.  

W naszej świątyni poświęcimy dzi-

siaj nowy obraz św. Jana Pawła II. 

Kolekta przeznaczona jest na 

bieżące potrzeby naszej parafii, 

zaś przed kościołem odbędzie się 

zbiórka na Fundację „Dzieło Nowe-

go Tysiąclecia”.

2. Trwa październik, miesiąc różańco-

wy. Zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe codziennie o 17.15.  

W czwartek zapraszamy na różaniec 

szczególnie dzieci. Poprosimy je, 

żeby poprowadziły naszą modlitwę. 

3. We wtorek obchodzimy święto św. 

Łukasza, Ewangelisty, patrona 

pracowników służby zdrowia. Na-

tomiast w sobotę liturgiczne wspo-

mnienie św. Jana Pawła II

4. W środę odbędzie się giełda uży-

wanych strojów pierwszokomunij- 

nych. Zapraszamy zainteresowa-

nych do salki w godzinach od 18.00 

do 19.00. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta na 

misje. 

6. W tym tygodniu modlimy się za 

mieszkańców ul. Warzywnej.

7. W dzisiejszym numerze „Gościa 

Niedzielnego” znajdziemy kolejną 

płytę z Biblią Audio. 

8. Na nowy tydzień życzymy Bożego 

błogosławieństwa. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
16 do 23 października 2022 r.

NIEDZIELA  16.10 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, 
głównej patronki Śląska
7.30 Za ++ Jerzego i Hildegardę 

Otrząsek, Marię Wolny oraz  
++ rodziców Fyrla – o dar nie- 
ba

9.00 Za + Elżbietę Nowrocką (w dniu 
rocznicy urodzin) – o radość 
życia wiecznego

10.30 W intencji Asi Wieczorek  
z okazji 7. rocznicy urodzin,  
z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

12.00 1 int. Dziękczynna w intencji 
małżonków Stanisławy i Jana 
Błoniarzów z okazji rocznicy 
ślubu, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

 2 int. Dziękczynna z okazji 81. 
rocznicy urodzin Henryka Go-
ika, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i modlitwę 
parafian o zdrowie, z prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Macieja Mazura (1. rocz-

nica śmierci) -  o radość życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK  17.10 
WSPOMNIENIE 
ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO, 
biskupa i męczennika
8.00  Za + mamę Łucję Kapusta (23. 

rocznica śmierci) oraz ++  
z pokrewieństwa – o dar nieba

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji matki i syna z okazji 

rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo i zdrowie

WTOREK  18.10 
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
8.00  O Boże błogosławieństwo  

i zdrowie dla syna Michała  
z okazji rocznicy urodzin

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Janinę Olkowską – o ra-

dość życia wiecznego

ŚRODA  19.10 
8.00 Za ++ Franciszka, Marię i dwóch 

synów Rus – o radość życia 
wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Emilię Grucę – o dar życia 

wiecznego (od Andrzeja Musie-
lak z rodziną)

W tygodniu od 16 do 22 października 2022 roku modli-
my się za mieszkańców ulicy WARZYWNEJ. 

W szczególny sposób pamiętamy o chorych, osamotnio-
nych i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś 
mieszkali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa - za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Różańcowej – będzie dla nich 
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności. 

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK  20.10 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA KANTEGO, 
prezbitera
8.00 W intencji Katarzyny i Mariusza 

Wysockich, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże, zdrowie  
i potrzebne łaski

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 W intencji córki Hanny Suchy 

z okazji rocznicy urodzin,  
z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i opie-
kę Maryi

PIĄTEK  21.10 
8.00 Za ++ Barbarę i Romana San-

tarius – o radość życia wiecz-
nego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 Za + Zdzisława Okulińskiego 

(19. rocznica śmierci) oraz za 
++ rodziców z obu stron –  
o dar nieba

SOBOTA  22.10 
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, 
papieża
8.00 1 int. W intencji Zbigniewa  

o zdrowie duszy i ciała, nawró-
cenie, łaski Boże i opiekę NMP

 2 int. W intencji Katarzyny,  
z prośbą o dary Ducha Święte-
go i pomyślne zdanie egzaminu

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00  Dziękczynna w intencji Marii  

i Grzegorza z okazji 40. roczni-
cy ślubu, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą

30. NIEDZIELA ZWYKŁA  23.10 
7.30 Za ++ Janinę, Tadeusza i Julia-

na Marek – o dar życia wiecz-
nego

9.00 W intencji córki Amelii i jej 
matki chrzestnej Magdaleny  
z okazji rocznicy urodzin, z po- 
dziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo Boże i zdrowie

10.30 Za + Zdzisława Markowskiego 
– o radość życia wiecznego

12.00 Za ++ Helenę Goli (7. rocznica 
śmierci) i jej męża Franciszka 
– o dar życia wiecznego

17.15 Nabożeństwo różańcowe
18.00 1 int. Z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie z okazji rocznicy 
urodzin

 2 int. Za ++ Elżbietę i Bogumi-
ła Polaczek oraz za + Norberta 
Rosmus – o dar nieba

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 środę od 17.00 do 18.00,
• we wtorek od 8.45 do 10.00,
• w czwartek 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.


