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10. Niedziela Zwykła
I czyt.: Rdz 3, 9-15
II czyt.: 2 Kor 4, 13 – 5, 1

Psalm: 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Ewangelia: Mk 3, 20-35

Czerwc owe zawierzenie
Kochani Parafianie!
Z serca dziękuję wszystkim za hojne wsparcie zbliżającego się remontu naszych dzwonów.
Firma Rduch obiecała, że ruszy z pracami po 20 czerwca. Ufam, że damy radę przeprowadzić
ten niezbędny remont przed wakacjami, a potem spłacić tę inwestycję.
Mam nadzieję, że wreszcie zostaną zniesione limity uczestników liturgii w kościele. W wielu
miejscach (sklepy, kina) obostrzenia są mniej restrykcyjne, a kościoły wciąż mają ograniczenia
takie same, jak podczas narastającej fali epidemii.
Przed nami święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusa wiąże się z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647–1690), francuskiej mistyczki. To rzecz znana,
ale już mniej znany jest fakt, że to polscy biskupi i królowie (August II, August III) słali pisma
do Stolicy Apostolskiej postulując szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusa. W 1765 roku
skierowano do Rzymu petycję zwaną Memoriałem Polskich Biskupów. Była to prośba o ustanowienie święta Najświętszego Serca Pana Jezusa na terenie Polski z obszernym teologicznym
uzasadnieniem. Papież Klemens III zezwolił na obchodzenie uroczystości w polskich diecezjach.
Dopiero wiele lat później zatwierdzono je w całym Kościele. W lipcu 1920 roku polscy biskupi
zebrani na Jasnej Górze powierzyli Sercu Jezusowemu naszą
ojczyznę, która dopiero co odzyskała niepodległość i stanęła
wobec śmiertelnego zagrożenia ze strony sowieckiej Rosji.
W 1921 roku biskupi powtórzyli ten akt zawierzenia w świeżo
poświęconym jezuickim kościele Najświętszego Serca Jezusa
w Krakowie. W tym roku mija 100 lat od tego zawierzenia.
W naszej świątyni w każdy piątek czerwca będziemy odmawiać litanię do Serca Pana Jezusa po mszy porannej i wieczornej oraz w soboty na zakończenie wieczornej adoracji.
Wasz Proboszcz
Ks. Tomasz Jaklewicz

S zalona

rodzina

S zaleńca

1.

„Odszedł od zmysłów”. Można powiedzieć „zwariował”. Krewni Jezusa widzą
w Jego działaniu szaleństwo. On się przecież wykończy, tak żyjąc. Dlatego
próbują Go powstrzymać. Co ich motywowało? Troska o krewniaka? A może raczej
obawa o to, że ściągnie na ich rodzinę złą opinię czy jakieś nieszczęście. Nie
wiemy. Ale widzimy wyraźnie, że rodzina (ale także przyjaciele, środowisko) może
czasem być przeszkodą w realizacji powołania. Istnieje jakiś rodzaj ślepej miłości,
która niby chce kogoś chronić, ale w gruncie rzeczy jest próbą zapanowania nad
innym. Taką chorą miłością podszytą egoizmem rodzice kochają czasem swoje
dzieci. Nieraz zaborcza, zazdrosna miłość pojawia się w małżeństwie. Miłość musi
pozostawić drugiemu przestrzeń wolności, a przede wszystkim liczyć się z Bogiem,
który ma wobec człowieka swoje plany.

2.

„Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. To chyba najmocniejszy zarzut, jaki można postawić Jezusowi. Nie przychodzisz
do nas w imieniu Boga, ale w imieniu diabła. Białe jest czarne. Totalna negacja misji Jezusa. Ciągle słychać w historii ten zarzut. Dziś bywa odnoszony do Kościoła.
To przecież siedlisko wszelkiego zła, wszelkich zbrodni. Ten syk dobiega wyraźnie
ze strony elit naszego świata. Nie łudźmy się. Chrystus i Jego Kościół będą atakowani do końca czasów. Te ataki są zwykle maskowane troską o ludzi, postęp,
tolerancję. Zło przychodzi zwykle pod pozorem dobra. Stroi się w szaty mądrości,
miłosierdzia, oświecenia. Nie przypadkiem jedno z imion diabła brzmi Lucyfer, co
znaczy „niosący światło”.

3.

Co robi Jezus? Zanim cokolwiek zaczął tłumaczyć, „przywołał ich do siebie”.
Być bliżej Niego. To jest pierwsza wskazówka, jak reagować na trudne momenty, gdy zaczynają wiercić nam w głowie lub w sercu zarzuty przeciwko Bogu,
Chrystusowi czy Kościołowi. Przylgnąć do Jezusa, być bardziej z Nim.

4.

Uderza spokój Jezusowej argumentacji. To druga wskazówka. Wiara wymaga
nieraz obrony. Trzeba posługiwać się rozumem, argumentować, odsłonić absurdalność zarzutów. Kiedy słyszysz jakieś złe słowo przeciwko wierze, nie wpadaj
w panikę, ale spokojnie szukaj odpowiedzi, otwórz katechizm, znajdź odpowiednią
lekturę, zapytaj kogoś kompetentnego.

5.

„Spoglądając na siedzących wokoło Niego, rzekł: »Oto moja matka i moi
bracia«”. Jeśli jestem wśród uczniów siedzących wokół Jezusa, to wtedy
Jego wzrok spoczywa na mnie. Między Jezusem a mną powstają więzy ważniejsze
i silniejsze niż rodzinne. Te więzy są łaską, ale i zobowiązaniem. „Bo kto pełni wolę
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Ale nie zapominajmy, że wiążemy się
z Szaleńcem. Jezus nie chce, by Kościół stał się taką „rodzinką”, w której chodzi
przede wszystkim o mój komfort, która tłumi Boże natchnienia i wytwarza bezpieczne, narcystyczne ciepełko. Kościół jest rodziną Bożych szaleńców, gotowych tracić
szacunek świata z powodu wierności Ewangelii.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Pierwsze Dni w Przedszkolu – dobre rady dla rodziców

R

odzice odgrywają niebagatelną
rolę w przygotowywaniu dziecka do pójścia do przedszkola. Podpowiadamy, w jaki sposób „oswoić” pociechę z przedszkolem, a tak
nawiasem mówiąc, mamy jeszcze
pojedyncze miejsca w Katolickim
Przedszkolu Tęcza Zgromadzenia
Sióstr Szkolnych de Notre Dame na
ul. Warzywnej 26 a.

stosowany do sposobu przyswajania przez dziecko wiedzy o świecie. Jeśli poczytacie maluchowi
takie publikacje, odkryjecie przed
nim „nieznany świat”, sprawicie,
że przestanie się go bać i wzbudzicie ciekawość, która sprawi,
że pójdzie do przedszkola z przyjemnością.
• Po uzgodnieniu z dyrektorem –

***
Każdemu z nas zależy na tym, by
dziecko czuło się w przedszkolu
dobrze, bezpiecznie i komfortowo.
Jeśli pozytywnie nastawimy dziecko do nowego etapu w życiu, sami
będziemy mieli lepsze samopoczucie, obserwując jak bardzo cieszy się ono na myśl o nowym dniu
w przedszkolu, spotkaniu z rówieśnikami i nauczycielami. Dzięki temu
nauczymy malucha również samodzielności i damy mu możliwość
szerszego poznania świat, niż sami
bylibyśmy w stanie zapewnić. A to
przecież takie ważne!
***
Jak przygotować swoją pociechę
do rozłąki, wymagań i zasad panujących w przedszkolu?
• Kupcie dziecku książeczkę o przed-

szkolu. Pedagodzy, psycholodzy
i terapeuci napisali książki o przedszkolu w sposób doskonale przy-

przychodźcie na przedszkolny
plac zabaw. Pozwólcie oswoić
się dziecku z budynkiem przedszkola oraz przedszkolnym ogrodem; stwórzcie sposobność, by
obserwowało, jak bawią się dzieci, które są już przedszkolakami,
jak zachowują się nauczycielki
w przedszkolu, jak zorganizowany jest dzień. Dziecko z czasem
włączy się w zabawę i pozna zasady obowiązujące na placu zabaw
w przedszkolu. Będzie to znana
już mu strona życia przedszkola.
• Opowiedzcie dziecku, jak to było,

gdy sami byliście przedszkolakami. Przedstawcie przedszkole jako
miejsce przyjazne, pełne zabawy
i ludzi, którzy są przyjaźni. Mówcie o tym, jak wspaniale wspominacie czas spędzony w przedszkolu. Jeśli dziecko ma świadomość,
że rodzice lubili przedszkole, nie
będzie się go obawiało, a wasza
postawa wzmocni jego przekonanie, że każdy chce być przedszkolakiem.
3

• Nauczcie dziecko piosenki lub

wierszyka o przedszkolu. Poczuje
się ono pewniej, gdy dowie się od
was, że w przedszkolu nauczy się
ich o wiele więcej. Wytłumaczcie,
że zdobywanie wiedzy jest bardzo
ważne, bo pozwala lepiej zrozumieć
otaczający świat i ludzi, a siostry
i panie w przedszkolu potrafią zrobić to doskonale.
• Zaproponujcie dziecku, by po-

bawiło się z Wami w przedszkole. Zorganizujcie dziecku w domu
dzień podobny do tego, jak wygląda w przedszkolu. Pobawcie się
z nim, zorganizujcie mini zajęcia
dydaktyczne, poćwiczcie czynności

samoobsługowe, połóżcie się na
godzinkę po obiedzie, tak jak to
jest w czasie poobiedniej drzemki,
obejrzyjcie z dzieckiem bajkę, zjedzcie podwieczorek. Jeśli zapoznacie
malucha z nowym rytmem dnia, łatwiej mu będzie przystosować się
do nowych reguł.
• Pozwólcie wybrać dziecku zabaw-

kę, która razem z nim pójdzie do
przedszkola. Niech ma towarzysza,
któremu może opowiedzieć o swoich smutkach lub radościach. Da
mu to poczucie bezpieczeństwa,
będzie kojarzyło się z domem i ułatwi oczekiwanie na rodziców.
***

Siostra Krystyna z dziećmi podczas zajęć w ogrodzie
(fot. Siostra Łucja Sztul)
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Każdy maluszek jest inny! Ma swoją
osobowość, charakter, upodobania,
zainteresowania i lęki. Nie ukrywajmy więc przez nauczycielem i personelem przedszkola żadnych istotnych informacji o dziecku, mając nadzieję, że „może się nie wyda, może
się nic nie zdarzy lub może jakoś to
będzie”. Nauczyciele w przedszkolu
to osoby wykształcone, kompetentne
i doświadczone w swoim zawodzie –
naprawdę zrozumieją wiele, a często
pomogą!
***
Jestem przekonana, że człowiek
dorosły wspominając swoje przed-

szkole, nie koncentruje się na tym,
że nauczył się siedzieć w kółeczku
i jeść zupę bez rozlewania oraz wiele
piosenek i wierszyków chociaż jest
to ważne.
Jednak o wiele ważniejsze jest, jaki
klimat przedszkola pozostał w jego
wspomnieniach. Czy czuł się bezpieczny, czy lubił tam chodzić, czy
dobrze się bawił???
Wszystkich poszukujących miejsca
dla swego maluszka zapraszamy
do Katolickiego Przedszkola Tęcza
w Katowicach-Brynowie! Szczegóły
na stronie internetowej.
Siostra Krystyna Szewczyk
– SSND

Wspomnienie tegorocznego balu karnawałowego w przedszkolu
(fot. Siostra Łucja Sztul)
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Og³oszenia duszpasterskie
10. NIEDZIELA ZWYKŁA
(6 czerwca 2021 r.)
Wprowadzenie do liturgii:

G

tek po mszy wieczornej. Tego
romadzimy się na niedzieldnia z racji święta nie ma
nej Eucharystii wdzięczni
Panu Bogu za łaski otrzymane
postu piątkowego.
w minionym tygodniu. Jesteśmy tu ze względu na Chry- 3. W sobotę obchodzimy wspostusa. Słuchamy Jego słowa
mnienie Niepokalanego Serca
i karmimy się Jego miłością.
Maryi. Adoracja NajświętszeOtwórzmy nasze serca na te
go Sakramentu od 17.00 do
duchowe dary i oddawajmy
18.00 z okazją do spowiedzi.
Bogu chwałę.
Zakończymy ją litanią do NieKolekta przeznaczona jest
pokalanego Serca Maryi.
dziś na Wydział Teologiczny
UŚ.
4. Spowiadamy codziennie 15
minut przed każdą Mszą świętą.
1. Od poniedziałku do czwartku
po Mszy świętej odprawiać
będziemy nabożeństwa czerwcowe z procesją wokół kościoła.
2. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Po Mszy porannej i wieczornej odprawimy nabożeństwo czerwcowe.
Przez cały czerwiec będziemy
odmawiać Litanię do Serca
Pana Jezusa w każdy pią-
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5. W tym tygodniu modlimy się
za mieszkańców ulicy Mierzejewskiego.
6. W Gościu Niedzielnym znajdziemy m.in. artykuł księdza
proboszcza o żydowskich korzeniach Eucharystii.
7. Wszystkim życzymy dobrej
niedzieli i błogosławionego
tygodnia.

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W tygodniu od 6 do 12 czerwca 2021 roku modlimy
się za mieszkańców ulicy MIERZEJEWSKIEGO.
W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem
osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy
tej ulicy.
Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem
oraz źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.

Porz¹dek nabo¿eñstw
6 do 13 czerwca 2021 r.
10. NIEDZIELA ZWYKŁA 06.06
7.30 Za + Romana Klepkę (14.
rocznica śmierci), za ++
Nadzieję i Czesława Gołaś,
Pelagię i Józefa Krych, Krystynę Bereze (1. rocznica
śmierci) oraz wszystkich
++ z rodziny – o radość
życia wiecznego
9.00 Za + Juliana Marka (43.
rocznica śmierci) – o dar
życia wiecznego
10.30 Za + Kazimierza Pawłowicza – o radość życia wiecznego
12.00 W intencji dzieci przyjmujących chrzest św.: Nikodema Kuć, Szymona Woźniaka, Leona Kubat ich rodziców i chrzestnych oraz
za roczne dziecko: Zuzannę
Wójcik

18.00 Za + Zofię JarończykWyczesany – o radość życia
wiecznego
PONIEDZIAŁEK 07.06
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę –
o radość życia wiecznego
(od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z parafii
Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego)
18.00 Za + Ewę Przybyłę – o dar
życia wiecznego (od parafian)
WTOREK 08.06 – WSPOMNIENIE
ŚW. JADWIGI, królowej
8.00 Za ++ Wiktorię i Pawła Lipa,
Elżbietę Herok oraz Franciszka Wolfa (30. dzień po
śmierci) – o radość życia
wiecznego
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18.00 Za + Walerię Zając (rocznica urodzin) – o dar życia
wiecznego
ŚRODA 09.06
8.00 Za ++ Martę Kozyrę, Halinę
Siedlaczek i Edwarda Siedlaczek – o dar życia wiecznego
18.00 Za ++ dziadków Stefanię
i Tomasza Bordolińskich
(rocznica śmierci) – o radość życia wiecznego
CZWARTEK 10.06
8.00 Za + ks. kanonika Adolfa
Kocurka (103. rocznica
urodzin) – o radość życia
wiecznego
18.00 Za + Małgorzatę Lubinę –
o dar życia wiecznego (od
rodziny Brawańskich)
PIĄTEK 11.06
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
8.00 Za ++ Halinę Konieczko, jej
męża oraz rodziców z obu
stron – o radość życia
wiecznego
18.00 Za + Jana Perek (1. rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego

SOBOTA 12.06 – WSPOMNIENIE
NIEPOKALANEGO SERCA NMP
8.00 Za + Małgorzatę Lubinę –
o dar życia wiecznego (od
wspólnoty Żywego Różańca
Świętego)
18.00 Za + Andrzeja Paszek –
o radość życia wiecznego
(od rodziny Rymaszewskich)
11. NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06
7.30 Za + Krystynę Dudę –
o radość życia wiecznego
(od sąsiadów)
9.00 Za ++ Cecylię i Wincentego
Strzyżewskich oraz Stanisława, Jana i Leszka –
o dar życia wiecznego
10.30 Za + Ewę Marcinkiewicz –
o radość życia wiecznego(od męża, synów i rodziny)
12.00 O Boże błogosławieństwo
dla rodzin: Storożenko,
Burczyńskich i Gocyla oraz
o dar życia wiecznego dla
++ Antoniego, Heleny,
Franciszka, Kazimierza,
Zygmunta, Leonarda, Józefa, Genowefy, Władysława
i Ireny
18.00 Za ++ Antoninę, Annę
i Romana Oleksiak – 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
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