PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
3. 05. 21. NMP, Królowej Polski
00
7
1. W int. Żywego Różańca.
2. Za ++ Poleconych.
1800 1. W int. Ojczyzny.
2. W int. cierpiących i konających.
WTOREK
4. 05. 21. św. Floriana
700 1. Za ++ Annę, Franciszkę i Pawła Dziubek.
2. Za + Różę Czyż w 30 dzień po śm.
3. Za ++ Poleconych.
1800 Za + Katarzynę Chrobok we wspomn. ur.
ŚRODA
5. 05. 21. św. Stanisława Kazimierczyka
700 1. Przez wstaw. Matki Bożej, aby kobiety miały odwagę przyjąć dar
macierzyństwa - of. RN.
2. Za + Józefa Jakutek.
3. Przez wstaw. św. Józefa o opiekę nad naszymi rodzinami .
1800 Za + Elżbietę Wronka we wspomn. ur.
CZWARTEK
6. 05. 21. św. Ap. Filipa i Jakuba
700 1. Za kapłanów.
2. W int. seniorów, emerytów i rencistów naszej parafii.
1800 1. Przez wstaw. Niepokalanej w int. powołanych, o światło Ducha Świętego
w zdobywaniu wiedzy, świętości i godności kapłańskiej - of. RN.
2. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
PIĄTEK
7. 05. 21.
700 1. Do NSPJ w int. konających i umierających parafian - of. RN.
2. W int. Czcicieli NSPJ.
00
9
Pogrzeb śp. Stefanii Mamok.
1630 Za ++ rodziców: Janinę i Józefa, brata Andrzeja Budzik i teścia
Tadeusza Grzegorczyka.
1800 Do Miłosierdzia Bożego w int. osób, które zwlekają z zawarciem
sakramentu małżeństwa.
SOBOTA
8. 05. 21. św. Stanisława biskupa
00
7 1. Za ++ Annę i Emila Kóska oraz z rodziny.
2. Przez wstaw. św, Michała Archanioła w int. Młodzieży, aby poszukujący
odnaleźli sens życia w Krzyżu Chrystusowym - of. Lektorów.
3. Za ++ Poleconych.
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INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - MAJ
I Róża - o pokój na świecie.
II Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
III Róża - w int. Olka Filipowskiego o szczęśliwy przebieg operacji.
IV Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie pandemii koronawirusa.
V Róża - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
VI Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
VII Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
VIII Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
IX Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca.
X Róża - w int. misji, misjonarzy.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - za dusze w czyśćcu cierpiące.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
16. I piątek miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na rodziny wielodzietne i potrzeby charytatywne.
17. W I-szy piątek o godz. 16. 30 zapraszamy na Mszę szkolną uczniów kl. I-IV.
Spowiedź dla kl. IV o godz. 16.00
18. W sobotę przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski.
19. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
20. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii.
21. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się I Komunia św. dzieci kl.
III. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną uroczystość będzie miała
nieco inny przebieg, aby zachować limit miejsc.
I tak dzieci przystąpią do I Komunii św. na Mszach św. o godz.: 9.00, 10.00,
11.00 i 12.00.
Nie będzie więc Mszy św. o godz. 10.45 a zamiast niej 2 msze św. - o godz.
10.00 i 11.00.
Próba dla dzieci i rodziców: we wtorek po mszy wieczornej.
Spowiedź św. dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 9.00.
Natomiast dla krewnych i gości o godz. 17.30.
22. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać!
23. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności:
śp. Stefanię Mamok (l. 76) z ul. Mikołowskiej, której pogrzeb odbędzie się
w piątek o godz. 9.00. Wieczny odpoczynek…..
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
1. Dziś przypada V Niedziela Wielkanocna.
2. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 17.30
3. 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.
4. Przypominamy również, iż przez cały dzień kościół jest otwarty i można
przyjść na indywidualną modlitwę.
5. Na nabożeństwo majowe zapraszamy codziennie o godz. 17.30.
6. Jutro w poniedziałek, 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski,
głównej patronki naszej Ojczyzny. Msza św. o godz. 18.00 będzie sprawowana
za Ojczyznę. Serdecznie zapraszamy w tym dniu do udziału we Mszy św.
7. W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie Apostolatu Margaretka.
8. We wtorek przypada wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji i strażaków.
9. W I-szą środę miesiąca wszystkich czcicieli św. Józefa - zapraszamy na Mszę
św. w intencji rodzin naszej parafii o godz. 7.00. Po Mszy św. nabożeństwo do
św. Józefa.
10. Przypominamy, iż Grupa Mężczyzn św. Józefa naszej parafii wystąpiła z
inicjatywą przeprowadzenia peregrynacji figury św. Józefa w naszej parafii.
Uroczyste poświęcenie figury i rozpoczęcie peregrynacji nastąpiło w sobotę,
1maja we wspomnienie św. Józefa, robotnika. Figura św. Józefa w każdej
rodzinie będzie przebywać przez 24 godziny. Przekazywanie figury odbywa
się w kościele, po mszy św. wieczornej. Ofiary na figurę można jeszcze składać przy figurze św. Józefa. Natomiast zapisy na peregrynację w zakrystii.
11. W czwartek przypada święto św. Apostołów Filipa i Jakuba
12. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca
13. Msza św. za kapłanów w czwartek o godz. 7.00, Msza św. w intencji czcicieli NSPJ w piątek o godz. 7.00. Natomiast msza św. o nowe powołania kapłańskie będzie celebrowana w czwartek o godz. 18.00!
14. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
15. Nauki przedślubne - dla narzeczonych pragnących zawrzeć w najbliższych miesiącach sakrament małżeństwa - w czwartek po mszy wieczornej.
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1730 Nabożeństwo majowe i okazja do spowiedzi św.
1800 Za ++ Jana Partykę w 1 r. śm. i rodziców z obu stron.
NIEDZIELA
9. 05. 21.
730 Za ++ Mieczysława Dolinkiewicza i córkę Barbarę.
900 Za + Anatola Szulskiego - of. od lok. z ul. Pięknej 57.
1000 Za Parafian.
1100 Za dzieci przystępujące do I Komunii św.
1200 Za + Jadwigę Kanik w 29 r. śm.
1500 Nabożeństwo dla dzieci komunijnych.
1730 Nabożeństwo majowe.
1800 Za ++ rodziców: Stefana i Stefanię Miklas, siostrę Wandę i szwagra Henryka.
gramu Caritasu: „Rodzina Rodzinie”!
Również i w tym roku wspieramy
Już od kilku lat nasza parafia włącza rodziny syryjskie. Ofiary można
się w program pomocy rodzinom sy- składać do skarbony umieszczonej
ryjskim realizowanym w ramach pro- obok figury św. Barbary.

Parafia wspiera Rodzinę!

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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Seminarium Duchowne czeka...
Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, która potrwa do 27 sierpnia br. Na stronie www.seminarium.katowice.pl
znajdują się informacje dla kandydatów i formularz, za pomocą którego należy
się zarejestrować i umówić na rozmowę wstępną.
Od kandydatów do seminarium wymagane są następujące dokumenty:
a) własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do
rektora WŚSD;
b) życiorys w formie opisowej, uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny;
c) odpis aktu urodzenia;
d) świadectwo chrztu („świeżej” daty, z adnotacją na temat bierzmowania);
e) świadectwo moralności od własnego proboszcza;
f) opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole
średniej);
g) świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
h) zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
i) świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej;
j) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
k) fotografia legitymacyjna.

Modlimy się za Pielęgniarki...
Pracowników Służby Zdrowia zapraszamy na Eucharystię z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej, która odbędzie się
w niedzielę, 9 maja 2021 roku, o godzinie 9.00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy świętej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz
Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.
Medyków pozostających na dyżurach zachęcamy do duchowej łączności przez
transmisję internetową z Katedry oraz na antenie Radia eM.
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Świętowanie jubileuszy małżeńskich zaplanowano na niedzielę 23 maja br.
Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości odbędą się w 4 parafiach:
Katowice, katedrze Chrystusa Króla, godz. 12.00;
Ruda Śląska, parafia św. Józefa (sanktuarium), godz. 11.30;
Rybnik, parafia św. Antoniego (bazylika), godz. 12.00;
Pszów, parafia Narodzenia NMP (bazylika), godz. 12.00.
Będzie również dostępna transmisja z Katedry Chrystusa Króla w Katowicach za pośrednictwem łącza internetowego oraz radia eM.
Zapraszamy małżonków obchodzących 5, 10, 15, 20 ..., a szczególnie 25, 50,
55, 60 r. zawarcia sakramentu małżeństwa do uczestniczenia w Eucharystii.
Ze względów epidemicznych osoby starsze, schorowane zachęcamy do uczestniczenia w świętowaniu jubileuszy za pośrednictwem mediów.
Zapisy przez stronę internetową: www.rodzina.archidiecezjakatowicka.pl

„Wyrok na niewinnych”
„Wyrok na niewinnych” to historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu sądowego w dziejach. Blisko pół
wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA w
sprawie Roe przeciw Wade przesądził
o tragicznym losie już 62 mln nienarodzonych.
Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard Nathanson, zagorzały zwolennik
legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się
obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”.
„Wyrok na niewinnych” odsłania burzliwe kulisy procesu oraz demaskuje
metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem
odkrywają, że walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX w.

Wspaniały catering domowy
Ciocia Kasia gotuje d
l

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego.
Obowiązkiem spisowym będą objęte: – osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach
nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
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Planujesz przyjęcie rodzinne lub imprezę dla znajomych w
domu? Nie potrafisz gotować? A może tego nie lubisz lub
nie masz na to czasu i zastanawiasz się co tu zrobić… CIOCIA
KASIA pomoże Ci zorganizować najbardziej wyszukaną imprezę!
Dowóz do domu.

Tel. 602 684 710
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Rozwiązanie zadania
w niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.45!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

18 (710)

Zadanie!
1. Piotr
Piotr był jednym z uczniów Jezusa. W rozsypance ukryte są słowa mówiące
o Piotrze i jego życiu. Zaznacz je.

KEFAS
SKAŁA
ANDRZEJ
UCZEŃ
RYBAK
SIEĆ

LIST
KAZANIE
UZDROWIENIA
CHROMY
CZŁOWIEK
WIĘZIENIE

ZAPRZEĆ
KOGUT
PŁAKAĆ
GORZKO
PAŚĆ
OWCE

2. Nasi patronowie! Wymień głównych patronów naszej Ojczyzny.
Konkurs Plastyczny o Matce!
Z okazji Dnia Matki podaruj swoja pracę plastyczną
swojej Mamie albo Matce Boskiej.
Prace w różnych technikach możecie składać do dnia 25 maja
w zakrystii po Mszy św. albo nabożeństwie majowym.
Prace zostaną wywieszone w kościele na Dzień Matki.

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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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
3 Maja Królowej
Polski
Msze św.
w tym dniu
o godz.:
7.00
i 18.00
W środę, 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski i głównej
patronki naszej Ojczyzny. To również
rocznica uchwalenia Konstytucji 3
maja. Przyjdźmy w tym dniu do kościoła na Mszę Św.
Podczas Eucharystii o godz. 18.00
będziemy szczególnie modlić się w
intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
Niech przez ten cały świąteczny dzień
towarzyszy nam modlitwa za Polskę i
za Polaków w kraju i na emigracji.
Natomiast w czasie nabożeństwa majowego odnowimy Milenijny Akt oddania Polski!

Nabożeństwa majowe!
Serdecznie zapraszamy
na nabożeństwa majowe
codziennie o godz. 17.30!

Peregrynacja Figury św. Józefa
Grupa Mężczyzn św. Józefa naszej
parafii wystąpiła z inicjatywa przeprowadzenia peregrynacji figury św. Józefa w naszej parafii.
Uroczyste poświęcenie figury i rozpoczęcie peregrynacji nastąpiło w sobotę, 1 maja we wspomnienie św. Józefa robotnika.
Figura św. Józefa w każdej rodzinie
będzie przebywać przez 24 godziny.
Przekazywanie figury odbywa sie
w kościele, po mszy
św. wieczornej.
Ofiary na figurę
można składać przy
figurze św. Józefa.
Natomiast zapisy na
peregrynację w zakrystii.

