PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
7. 06. 21. Poświęcenie osobiste NSPJ
00
7
1. Za + Ignacego Latkowskiego - of. od lok. z ul. Ligockiej 2.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od siostry Janiny ze Szczepanowic.
3. Za ++ Poleconych.

1730 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.

1800 W int. Żywego Różańca.
WTOREK
8. 06. 21. Poświęcenie naszych Rodzin NSPJ
700 1. Za ++ męża Zdzisława Wieczorek w 7 r. śm. i rodziców z obu stron.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od siostry Celiny.

1730 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.
1800 1. W int. wszystkich Rodzin przyjmujących peregrynującą figurę św. Józefa
- of. Grupy Mężczyzn św. Józefa.

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
- CZERWIEC
I Róża - za rodziny naszej parafii poświęcone Bożemu Sercu.
II Róża - o pokój na świecie.
III Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
IV Róża - w int. rodzin przyjmujących peregrynację figury św. Józefa.
V Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie pandemii koronawirusa.
VI Róża - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
VII Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
VIII Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
IX Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
X Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - w int. misji, misjonarzy.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.

2. Za + mamę Irenę Dereweńko w 18 r. śm.
ŚRODA
9. 06. 21. Akt przebłagania i hołdu NSPJ
700 1. Za ++ Czesława Rzychoń w 21 r. śm. i rodziców z obu stron.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od siostry Stanisławy z Żabna.
3. W int. Misji.

1730 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.

1800 Za ++ rodziców: Hugona i Marię Horycki, Magdalenę i Teodora Śpiewok
i pokrew.

CZWARTEK
10. 06. 21. Poświęcenie naszej parafii NSPJ
730 1. Za + Adama Stroncika.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od chrześniaka Andrzeja Nowaka z rodziną.

1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.

1800 1. Za + Józefa Jakutka - of. od pracowników ZSP nr. 7.
2. W int. Czcicieli św. O. Pio.
PIĄTEK
11. 06. 21. Poświęcenie naszej Ojczyzny NSPJ
700 W int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i Rycerzy Niepokalanej
- of. Rycerstwa Niepokalanej.
1630 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o światło Ducha Świętego i potrzebne
łaski w int. Pawła i Aleksandry z ok. ur.
30
17 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
1800 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. naszego narodu, parafii,
rodzin i nas samych.
2. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w int. Ojczyzny.
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12. Uczniów kl. V i VI zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 16.00.
Msza św. szkolna o 16.30.
13. W piątek o godz. 18.00 Msza św. przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w int. Ojczyzny.
14. W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
15. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
16. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii - na pokrycie zużycia energii elektrycznej.
17. W przyszłą niedzielę, przypada Dzień Fatimski rozpoczęcie o godz. 17.15!
18. W naszej parafii trwa Peregrynacja Figury ŚW. JÓZEFA w Rodzinach.
Figura w każdej rodzinie parafii będzie przebywać przez 24 godziny. Zapisy w
zakrystii.
19. Wszystkim osobom zaangażowanym przy stawianiu ołtarzy, składającym
ofiary na kwiaty, dzieciom sypiącym kwiaty, dzieciom w bieli, służbie liturgicznej, pocztom sztandarowym, górnikom niosącym baldachim oraz wszystkim
uczestnikom procesji składamy serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać”!
20. Księża przyjmują intencje mszalne na czas swych urlopów wakacyjnych.
21. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”.
22. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać!
Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności:
śp. Krystynę Mikołajczyk (l. 78) z ul. W. Pola. Wieczny odpoczynek…..
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta na Wydział Teologiczny UŚl. Bóg zapłać za składane ofiary.
1. Dziś przypada X Niedziela Zwykła.
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną o godz. 17.30.
3. Aż do czwartku w ramach nabożeństwa o godz. 17.30 będą się odbywały procesje teoforyczne z Najświętszym Sakramentem. Dlatego też serdecznie zapraszamy na nie dzieci w bieli i dzieci do sypania kwiatów a mężczyzn do baldachimu.
4. Przypominamy, iż wszyscy wierni zobowiązani są do noszenia w kościele
maseczek zakrywających usta i nos. Zachowujmy też odpowiedni dystans między uczestnikami liturgii. Przed wejściem do kościoła dezynfekujemy ręce.
5. Przypominamy również, iż przez cały dzień kościół jest otwarty i można
przyjść na indywidualną modlitwę.
6. W piątek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa a zarazem setną rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu
(w 1921 r.), biskupi w imieniu Kościoła ponowią Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystego Aktu dokona arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas Mszy
świętej o godz. 18.00 w krakowskiej bazylice Serca Jezusowego. My natomiast
uczynimy to w czasie nabożeństwa o godz. 17.30.
Do tego wydarzenia chcemy się jak najlepiej przygotować. Dlatego też codzienni w czasie nabożeństwa będziemy Bożemu Sercu poświęcać nasza parafię,
nasze rodziny i nas samych.
We wtorek przyjdźmy na mszę wieczorną całymi rodzinami i przynieśmy ze
sobą obrazy NSPJ do poświecenia.
7. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.45 w kościele. Temat:
100 rocznica poświęcenia naszej Ojczyzny Bożemu Sercu!
8. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Grupy Mężczyzn św. Józefa.
Wszystkich mężczyzn zapraszamy.
9. W środę po Mszy św. porannej nowenna do MBNP.
10. W środę o godz. 7.00 Msza św. w int. Misji. Spotkanie Zespołu Misyjnego
o godz. 16.45.
11. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. w int. Czcicieli św. O. Pio. Po mszy
św. spotkanie Grupy Modlitewnej św. O. Pio. Do skarbony przy figurze O. Pio
można składać prośby i podziękowania.
2

SOBOTA
12. 06. 19. Poświecenie się Niepokalanemu Sercu NMP
700 1. Do Serca NMP o łaskę gorącej wiary w int. Rycerzy Niepokalanej.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. i opiekę Niepokalanej w int. Hildegardy Żur z ok. 87 r. ur.
3. Za ++ Poleconych.
1800 Za ++ rodziców Rozalię i Ludwika Pająk.
NIEDZIELA
13. 06. 21.
730 Za + Władysława Pieklak w 1 r. śm.
900 W int. IV Róży Żywego Różańca im. św. Antoniego.
1045 Za ++ Marię Orlińska w 19 r. śm., Piotra, Franciszkę i Józefa Orlińskich,
1200 Za ++ Edmunda i Alinę Kasprzak.
1715 Nabożeństwo Fatimskie
1800 W int. Czcicieli MB Fatimskiej - of. Czcicieli.

Intencje mszalne na wakacje!
Księża przyjmują intencje mszalne na okres swych urlopów wakacyjnych.
Ks. Proboszcz na miesiąc lipiec natomiast ks. Rafał na sierpień.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU CZYNNA:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

W GODZ. 7.45 - 9.00 ORAZ 16.30 - 17.30
W GODZ. 7.45 - 9.00 ORAZ 16.30 - 17.30
NIECZYNNA
W GODZ. 7.45 - 9.00
W GODZ. 7.45 - 9.00

W sprawach pogrzebu o każdej porze dnia.
Spisywanie protokołów przedślubnych do ustalenia.

Ofiary na rzecz kościoła i cele charytatywne można wpłacać na
konto bankowe parafii:

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach- Kopernika 5
34 84370002 0010 0156 3128 0001
Zachęcamy do zamieszczania na łamach naszej gazety
reklam, ogłoszeń, życzeń ( np. z okazji urodzin, rocznic ślubu,
imienin) a także kondolencji. Wszelkie ogłoszenia do gazetki
przyjmuje - po każdej Mszy św. niedzielnej - ks. Proboszcz.
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11 czerwca 2021-100 rocznica poświęcenia naszej Ojczyzny
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Najświętsze Serce Boże
poświęcamy Ci...
Idea zawierzania swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusowemu sięga
XVII wieku. Początki kultu wiążą się
z objawieniami św. Małgorzaty Marii
Alacoque (1647-1690), francuskiej
wizytki, której Jezus ukazał swoje serce spragnione ludzkiej miłości i której
polecił, by ustanowiono święto ku czci
Jego Serca w piątek po oktawie Bożego
Ciała. Z biegiem lat rozwinęła się praktyka poświęcania Sercu Jezusowemu
wspólnot zakonnych, rodzin, narodów.
W 1720 r. w obliczu szerzącej się zarazy biskup Marsylii Henri De Belsunce
powierzył swoją diecezję Sercu Zbawiciela i postanowił uroczyście obchodzić każdego roku święto Serca Jezusa. Wydarzeniu towarzyszyły procesje
pokutne. Z biegiem lat utworzono litanię znaną obecnie jako Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (tekst
na końcu artykułu) i odmawianą podczas nabożeństw czerwcowych.
Polska była jednym z krajów, w którym kult Serca Jezusowego znalazł
wielu zwolenników, zwłaszcza w
trudnych czasach zaborów i walk o
niepodległy byt. W 1872 r. prymas
Mieczysław Ledóchowski, w obliczu
polityki zaborcy skierowanej przeciwko Kościołowi katolickiemu – Kulturkampfu, poświęcił Sercu Jezusowemu
diecezję gnieźnieńską i poznańską. Z
kolei 27 lipca 1920 r. wobec zagrożenia
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kampanią bolszewicką biskupi zebrani na
Jasnej Górze pod
przewodnictwem
prymasa w dramatycznych słowach
zawierzali nasz kraj:
„W chwili, gdy nad
Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury
ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie
Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym
słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal,
Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo”.
Akt został ponowiony jako akt zawierzenia i wdzięczności 3 czerwca 1921
r. w Krakowie, kończyły go znamienne
słowa: „Chwała niech Ci będzie, Królu
wieków i najwyższy Panie naszej Ojczyzny; Tobie moc i panowanie, nam
zaś w Twej służbie na doczesne nasze
dzieje ratunek”.
Po wojnie ponawiano zawierzenie; pamiętne zwłaszcza były uroczystości na
Jasnej Górze w 1951 r., kiedy to prymas Stefan Wyszyński dokonał aktu
poświęcenia narodu w obecności miliona wiernych.
Ostatnie odnowienie aktu dokonane
przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 25 marca 2020 r. z powodu
szerzącej się epidemii wierni mogli
śledzić tylko za pośrednictwem mediów.

Przewodniczący Episkopatu Polski i abp Wiktor Skworc złożyli
kwiaty pod krzyżem przy
"Wujku"
W sobotę wieczorem, 29 maja Przewodniczący Episkopatu Polski abp
Stanisław Gądecki złożył kwiaty pod
krzyżem upamiętniającym zamordowanych na kopalni "Wujek" w Katowicach.
Metropolicie poznańskiemu towarzyszył abp Wiktor Skworc oraz prezydent Katowic Marcin Krupa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z dyrektorem Rafałem Ciupą,
delegacja środowiska górniczego oraz

ks. prob. Ireneusz Tatura wraz z
grupą parafian i pocztem górniczym.
- W tym miejscu przekonujemy się, że
życie nie jest tylko sumą przyjemności,
że prawdziwa wolność ma swoją wysoką cenę. Jesteśmy pełni wdzięczności
tym dziewięciu, którzy oddali życie walcząc właśnie o wolność – powiedział
do zgromadzonych abp Gądecki.

PODZIĘKOWANIE
Z serca dziękujemy ks. Rafałowi za celebrację Eucharystii, za piękne życzenia
oraz ks. Markowi. Ks. prob. Ireneuszowi za złożone życzenia i ciepłe słowa
skierowane do członków Apostolatu Margaretka.
Rodzinie, sąsiadom, parafianom a szczególnie członkom Apostolatu Margaretka i wszystkim łączącym się duchowo w czasie Mszy św.
Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy przejaw życzliwości.

Lucyna Pikula wraz z synem Robertem

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi, ks. Rafałowi, mojemu synowi
oraz wszystkim parafianom, którzy modlili się w mojej intencji
podczas operacji. Bóg zapłać!

wdzięczna Ewa

Peregrynacja figury św. Józefa - otwórzmy drzwi naszych
serc i domów przed św. Józefem
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Rozwiązanie zadania
w niedzielę
po Mszy św. o godz. 11.00!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

23 (715)

Zadanie - Szarada anagramowa
Wyróżnione w tekście litery tak poprzestawiaj, aby uzyskać dwuwyrazowe
rozwiązanie o początkowych literach: K i N

Gdy w szkole CIENKO przędziesz
i szczęście Cię UNIKA,
nie martw się, bo niedługo będzie
rozwiązanie tego wierszyka.
K = 6 ( wyraz składa się z 6 liter),
N=5

Uwaga Dzieci!
Wszystkie dzieci serdecznie
zapraszamy na spotkania:
Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00
Ministranci w soboty o godz. 9.00

Pismo Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Katowicach-Brynowie

Adres redakcji: 40-591 Katowice–Brynów, ul. Piękna 8
Tel. (032) 257 15 47
Internet: www.brynow-wujek.wiara.pl
Redaguje zespół redakcyjny. Redaktor naczelny: ks. Ireneusz Tatura
Do użytku wewnętrznego
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X NIEDZIELA ZWYKŁA
100 - lecie
poświęcenia
Polski
Sercu Bożemu!

11 czerwca - uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa

W piątek, 11 czerwca obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Przypominamy, iż
w tym dniu z racji uroczystości nie
Za kilka dni, 11
obowiązuje wstrzemięźliwość od spoczerwca, w uroczystość Najświętszego
żywania mięsa.
Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na
Uroczyste nabożeństwo o godz.
plenarnym zebraniu Konferencji Epi17.30 i Msza św. o godz. 18.00!
skopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. UroProcesje teoforyczne!
czystego Aktu dokona arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Kon- Aż do czwartku w ramach nabożeńferencji Episkopatu Polski, podczas stwa do Serca Pana Jezusa, o godz.
Mszy świętej o godz. 18.00 w krakow- 17.30 będą się odbywały procesje
skiej bazylice Serca Jezusowego.
teoforyczne z Najświętszym SakraW tym samym dniu zostanie on odno- mentem. Zapraszamy wiernych a
wiony we wszystkich polskich para- zwłaszcza dzieci komunijne do sypafiach, które przygotowywały się do nia kwiatów.
tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym
wydarzeniu mogła uczestniczyć cała Peregrynacja Figury św. Józefa
wspólnota Kościoła i „aby wszyscy Trwa peregrynacja figury św. Józeludzie, pociągnięci do otwartego Ser- fa. Zachęcamy, aby w Roku Św. Józeca Zbawiciela, z radością czerpali ze fa zaprosić go do swego domu. Zapisy
źródeł zbawienia.
na peregrynację w zakrystii.

