PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
17. 05. 21. /formularz o Duchu Świętym/
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1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Józefa Świątka - of. od lok. z ul. W. Pola 11.
1100 Pogrzeb śp. Ignacego Latkowskiego
1800 1. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Jana Pawła II z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Joanny Gonsior z ok. ur.
2. Za + Barbarę.
WTOREK
18. 05. 21. św. Stanisława Papczyńskiego
700 1. Za + Teresę Witek - of. od sąsiadów.
2. Za + Andrzeja Janas w 30 dzień po śm.
3. W int. Czcicieli św. Antoniego.
1800 W int. XII Róży im. św. Stanisława Papczyńskiego.
Po Mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie!
ŚRODA
19. 05. 21.
700 1. Za ++ z rodziny Wycisk i zięcia Bogdana
2. Za cierpiących i konających.
3. Za ++ Poleconych.
1730 Nabożeństwo majowe z nowenną do MBNP.
1800 Za + Bogusława Piasek.
Po mszy św. nabożeństwo pokutne dla kandydatów do bierzmowania
CZWARTEK
20. 05. 21. św. Bernardyna ze Sieny
700 1. Za cierpiących i konających.
2. Za + Józefa Świątka - of. od lok. z ul. W. Pola 11.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z of. ze skarbonki.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo majowe
1800 Za ++ rodziców: Waleskę i Józefa Mazur oraz synów i synowe.
PIĄTEK
21. 05. 21. św. Jana Nepomucena
700 1. Za ++ Marię Świderską oraz Zbigniewa Świderskiego.
2. W int. czcicieli Miłosierdzia Bożego, a szczególnie „Faustinum”.
1630 Przez wstaw. MB Wspomożenia Wiernych w int. córki Marzeny z ok. ur.
1630 W kościele św. Ap. Piotra i Pawła - w int. Bierzmowanych.
1800 Za + Teresę Kwapulińską.
SOBOTA
22. 05. 21. św. Rity
700 1. Za ++ męża Mieczysława Dolinkiewicza, rodziców z obu stron i córką Barbarę.
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Nabożeństwo Pompejańskie
We wtorek, 18 maja odprawimy Nabożeństwo Pompejańskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca i czcicieli MB Różańcowej, czcicieli bł. Bartola Longi
do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy po mszy św. wieczornej a zakończymy Apelem Jasnogórskim. W czasie
trwania nabożeństwa będzie okazja do spowiedzi św.
Oto program modlitwy różańcowej:
godz. 18.40 - I część radosna - prowadzą IV, V i VI Róża - intencja: o ustanie
pandemii koronawirusa.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą VII, VIII i IX Róża - intencja: za
wszystkich członków Żywego Różańca
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą X, XI i XII Róża intencja:
za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
godz. 20.10 - IV część chwalebna - prowadzą I, II i III Róża - intencja:
za ++ członków Żywego Różańca, parafian oraz z naszych rodzin.
14. Spotkanie „Faustinum” w czwartek o godz. 16.30. Natomiast Msza św. w
int. Faustinum i czcicieli Miłosierdzia Bożego w piątek o godz., 7.00.
15. W sobotę, 22 maja przypada wspomnienie św. Rity z Cascia, patronki
spraw trudnych, beznadziejnych. Nabożeństwo do św. Rity o godz. 8.30.
O godz. 9.00 msza św. w int. czcicieli św. Rity. Prosimy o przyniesienie róż,
które zostaną poświęcone na zakończenie nabożeństwa.
16. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.45 w salce.
17. Msza św. chrzcielna wraz z błogosławieństwem rocznych dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Zapisy dzieci do chrztu i roczku w kancelarii.
18. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
19. W środę rocznicę urodzin obchodzi ks. Abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o
Nim w modlitwie.
20. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać!
21. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
Są także ksiązki o św. Józefie,
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności:
śp. Jerzego Napierałę (l. 73) z ul. W. Pola oraz śp. Józefa Mikosia (l. 72)
z ul. W. Pola. Natomiast pogrzeb śp. Ignacego Latkowskiego (l. 82)
w poniedziałek o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…..
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna, kopertowa na potrzeby naszej parafii,
na bieżące utrzymanie kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.
Serdecznie dziękujemy również za ofiary przelewane na konto naszej parafii.
1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 17.30. Przez cały tydzień nabożeństwa
majowe 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. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Trwa nowenna przed uroczystością codziennie w czasie nabożeństwa majowego.
6. W piątek, 21 maja o godz. 16.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła nasza
młodzież kl. VIII przyjmie Sakrament Bierzmowania.
Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w czwartek o godz. 16.30 do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła na próbę;
Natomiast w naszym kościele: w środę na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi św. i konferencja. Serdecznie zapraszamy również rodziców i świadków kandydatów.
7. W poniedziałek Msze św. z formularza o Duchu Świętym.
8. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.45 w kościele.
9. We wtorek przypada wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego. Msza św.
w int. XII Róży, której patronuje św. Stanisław Papczyński o godz. 18.00 .
10. Msza św. w int. Czcicieli św. Antoniego we wtorek o godz. 7.00 a po niej
nabożeństwo.
11. W maju chcielibyśmy odprawić nabożeństwo pompejańskie. Serdecznie
zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca, czcicieli MB Różańcowej i
wszystkich czcicieli Matki Bożej do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy we
wtorek, 18 maja po mszy św. wieczornej a zakończymy Apelem Jasnogórskim. Nabożeństwo majowe w ramach nabożeństwa pompejańskiego.
12. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
13. Nauki przedślubne - dla narzeczonych pragnących zawrzeć w najbliższych miesiącach sakrament małżeństwa - w czwartek po mszy wieczornej.
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2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
o szczęśliwy przebieg operacji w int. Ewy.
3. W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
830 Nabożeństwo ku czci św. Rity.
900 W intencji czcicieli św. Rity.
1730 Nabożeństwo majowe i okazja do spowiedzi św.
1800 Za ++ rodziców: Marię Świderską, Edmunda Zalewskiego oraz rodziców
z obu stron.
NIEDZIELA
23. 05. 21. Zesłanie Ducha Świętego
730 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary
Ducha Świętego w int. Zofii i Andrzeja.
00
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Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Gertrudy Fojcik z ok. 80 r. ur. oraz o Boże bł. dla całej rodziny.
1045 Za Parafian.
1200 Chrzty. Roczki.
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary
Ducha Świętego w int. Urszuli Kanik z ok. ur.

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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NAWIEDZENIE RODZIN
PRZEZ FIGURĘ
ŚW. JÓZEFA
Od 1 maja trwa w
naszej parafii Peregrynacja
Figury
Św. Józefa w Rodzinach. Potrwa ona
do 8 grudnia br.
Figura św. Józefa w
każdej rodzinie parafii przebywa przez
24 godziny. Wspólną modlitwę może
ułatwić Modlitewnik wydany z okazji
Roku Św. Józefa.
A litanię do św. Józefa odmawiamy
w int. rodzin, mężczyzn, ojców naszej
parafii o silną wiarę!
Przekazywanie figury następuje w kościele, po mszy św. wieczornej.

2. Wieczorny pacierz przy figurze
Wieczorny pacierz całej rodziny
Litania do św. Józefa
Pod Twoją obronę
Modlitwa do św. Józefa, którą odmawia papież Franciszek.
3.Apel Jasnogórski o godz. 21.00
Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
Można też skorzystać z medialnego
przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio
Maryja lub TV TRWAM). Zachęcamy,
aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania
4. Pacierz poranny
Kiedy ranne wstają zorze.
Zachęcamy, aby pozostający w domu
w dowolnym dla siebie czasie odmówili litanię do św. Józefa i odmówili
część radosną różańca świętego.

5. Modlitwy w ciągu dnia
Zapisy na peregrynację odbywają się Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólw zakrystii.
nie przed figurą.
O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do
Proponowany przebieg
Miłosierdzia Bożego

Nawiedzenia

1. Wniesienie figury do domu
Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół
nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub
ojciec pokropi wszystkich zebranych.
Przywitanie pieśń: Św. Józefie patronie
nasz...
Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu
św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
Akt zawierzenia św. Józefowi.
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6. Modlitwa przed przekazaniem figury do kościoła
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa w
int. rodzin naszej parafii.
Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy
figurę z domu by zanieść ja do kościoła.

Otwórzmy więc drzwi
naszych serc i domów
przed św. Józefem

Parafia wspiera Rodzinę!

Również i w tym roku wspieramy
rodziny syryjskie.

Już od kilku lat nasza parafia włącza
się w program pomocy rodzinom sy- Ofiary można składać do skarbony
ryjskim realizowanym w ramach pro- umieszczonej obok figury św. Barbagramu Caritasu: „Rodzina Rodzinie”! ry.
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
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
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.

Wspaniały catering domowy
Ciocia Kasia gotuje d
l

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. 11.00!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

Zadanie!
Św. Rita
1. Od jakich spraw jest patronką?
2. W którym wieku żyła?
3. Jakiego pochodzenia jest św. Rita?

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.

Uwaga Dzieci!
Serdecznie zapraszamy chłopców
do parafialnej grupy ministranckiej.
Zgłoszenia przyjmuje ks. Rafał.
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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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Nowenna do Ducha Świętego

Nabożeństwa majowe!

Trwa nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. Modlimy
się o potrzebne dary dla całej naszej
Parafii, a zwłaszcza dla młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.

Serdecznie zapraszamy
na nabożeństwa majowe
codziennie o godz. 17.30!

Sakrament Bierzmowania
Sakrament bierzmowania dla naszej
młodzieży będzie udzielany w piątek,
21 maja o godz. 16.30 w kościele św.
Ap. Piotra i Pawła. W związku z tym,
próba dla kandydatów i świadków
bierzmowania będzie miała miejsce
kościele św. Ap. Piotra i Pawła w
czwartek o godz. 16.30!
Bezpośrednie przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii:
poniedziałek i wtorek - nabożeństwo
majowe;
środa - Msza św. o godz. 18.00 a po
niej nabożeństwo pokutne z okazją do
spowiedzi św. i konferencja.
Serdecznie zapraszamy również
rodziców i świadków kandydatów.

Peregrynacja Figury św. Józefa
Trwa peregrynacja figury św. Józefa. Zachęcamy, aby w Roku Św. Józefa zaprosić go do swego domu. Zapisy
na peregrynację w zakrystii.

Wspomnienie św. Rity!
Ur. się w 1381 r. Piętnaście lat przed
śmiercią, która nastąpiła 22 maja 1457
r., Rita zagłębiona w mistyczne rozważanie męki Chrystusa otrzymuje stygmat ciernia korony cierniowej na swoim czole. Symbolem jaki towarzyszy
Ricie jest róża, przypominająca o różach, które ona otrzymała podczas
ostatniej zimy swego życia. Te róże tak
dzisiaj jak i wtedy dla Rity są znakiem
Bożej miłości, miłosierdzia i przebaczenia. ,Św. Rita jest patronką spraw
trudnych i beznadziejnych.

