PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
24. 05. 21. NMP Matki Kościoła
00
7
1. Przez wstaw. Matki Kościoła, aby młodzi odpowiedzieli na Jezusowe
„pójdź za Mną” - o nowe powołania kapłańskie - of. RN.
2. Za ++ Poleconych.
1630 Przez wstaw. NMP o światło Ducha Świętego i nawrócenie dla zagubionej
młodzieży - of. RN.
1730 Nabożeństwo majowe

1800 Za + Gertrudę Józef w 18 r. śm.
WTOREK
25. 05. 21. św. Bedy Czcigodnego
00
7
1. Za + żonę Annę Patalita.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od lok. z ul. W. Pola 83.
1800 1. Przez wstaw. Matki Bożej z prośbą o Boże bł. i światło Ducha Świętego
w int. lektorów i i kantorów naszej parafii - of. Lektorów.
2. O wytrwałość w modlitwie i Boże bł. dla członków objętych
Apostolatem Margaretka i ich rodzin.

ŚRODA
26. 05. 21. św. Filipa Neri - Dzień Matki
700 1. Przez wstaw. Matki Bożej, aby osoby chore pokładały ufność w Bogu
i przyjmowały sakrament namaszczenia chorych - of. RN.

2. W int. Matek z okazji Dnia Matki.
3. Za + Józefa Mikoś - of. od bratanka Bogdana z rodzina.

1730 Nabożeństwo majowe z nowenną do MBNP.

1800 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o Boże bł. i potrzebne łaski w int.
Krystyny i Zygmunta Letki z ok. r. sakramentu małżeństwa.
CZWARTEK
27. 05. 21. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośba o Boże bł.
i zdrowie dla rodziny Pikula.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od lok. z ul. W. Pola 83.

1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo majowe

1800 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. Kapłanów objętych
Apostolatem Margaretka - of. Apostolatu.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze,
Boże bł. i opiekę Matki Bożej w int. Joanny Kanafek z ok. 50 r. ur.
PIĄTEK
28. 05. 21.
700 Za + Krzysztofa Bolka - of. od lok. z ul. W. Pola 85.
1630 W int. Żywego Różańca.
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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.

11 czerwca 2021-100 rocznica poświęcenia naszej Ojczyzny
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
15. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
16. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczoną będzie na potrzeby naszej archidiecezji,
na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem pomnika historii - katedry i Kurii.

17. Już za tydzień, 30 maja odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i
młodzieńców do MB Piekarskiej. Wyjazd indywidualny. Zapisy w zakrystii i
kancelarii.
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. Już za niecałe 2 tygodnie, tj. 3 czerwca obchodzić będziemy Boże Ciało. Po
Mszy św. o godz. 9.00 udamy się do 4 ołtarzy ustawionych wokół kościoła.
Pierwszy ołtarz (przy probostwie) wznoszą członkowie Żywego Różańca.
Drugi ( przy zakrystii) - górnicy / odpowiedzialny p. Andrzej Herok/ oraz
Mężczyźni św. Józefa.
Trzeci ( obok dębu jubil.) - Apostolat Margaretka i Rycerstwo Niepokalanej.
Czwarty ( przy krzyżu misyjnym) - rodzice dzieci I-komunijnych oraz grupy
Faustinum, Zespół Misyjny i Grupa Modlitewna św. O. Pio.
Jednocześnie przypominamy,iż przy chrzcielnicy jest ustawiona skarbona do
której można składać ofiary na materiały dekoracyjne oraz kwiaty na Boże
Ciało!
20. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać!
Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
21. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
Są także ksiązki o św. Józefie.
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności:
śp. Annę Patalita (l. 68) z ul. Gallusa; śp. Janinę Modliszewską (l. 88)
z ul. W. Pola oraz śp. Marcina Karczewskiego (l. 42) z ul. W. Pola.
Wieczny odpoczynek…..
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta świąteczna na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce
Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Dziś możemy uzyskać
odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: „Przybądź Duchu Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.
2. Nabożeństwo majowe z modlitwą do Ducha Świętego dziś o godz. 17.30.
3. Dziś w katedrze o godz. 12.00 msza św. w int. małżonków przeżywających
swoje jubileusze sakramentu małżeństwa.
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. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas
nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o
godz. 17.30. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu
w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcamy, bo któż lepiej zaradzi
naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych!
7. Jutro, w poniedziałek (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy
święto NMP Matki Kościoła. To również Misyjny Dzień Chorych. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Msze św. o godz. 7.00, 16.30 i 18.00.
8. W poniedziałek rozpoczynamy Okres Zwykły, czego zewnętrznym wyrazem w
liturgii jest kolor zielony.

9. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie lektorów i kantorów.
10. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w ramach majowego.
11. W środę, 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał
już do siebie. Msza św. w int. Matek o godz. 7.00.
12. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. w int. kapłanów objętych Ap. Margaretka o godz.
18.00.
13. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
14. W piątek o 16.30 Msza św. w int. Żywego Różańca. Natomiast o godz.
15.45 spotkanie Zelatorek Żywego Różańca.
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1800 1. Za + Adelajdę Karmińską i rodziców z obu stron.
2. Za cierpiących i konających.

SOBOTA
29. 05. 21. św. Urszuli Ledóchowskiej
700 1. Za + Józefa Herok w 34 r. śm.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od lok. z ul. W. Pola 83.
3. Za + Ignacego Latkowskiego - of. od lok. z ul. Ligockiej 2.
30
17 Nabożeństwo majowe do MB Piekarskiej i okazja do spowiedzi św.
1800 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MBNP z podz. za dar życia i odebrane
łaski z prośbą o dalsze w int. Lucyny Pikula z ok. 70 r. ur. i 46 syna Roberta.
NIEDZIELA
30. 05. 21. Trójcy Przenajświętszej
730 Za ++ Halinę Banachowicz i Stanisława Patrzek.
900 Za Parafian.
1045 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. Św. Jana Pawła II z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze w int. Weroniki Gonsior z ok. 19 r. ur.
1200 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.
w int. Alojzego Hanusik z ok. 65 r. ur.
1800 Za + Stefanię Kulozik w 30 dzień po śm.

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. Przekazywanie figury następuje w kościele, po mszy św. wieczornej.
Zapisy na peregrynację odbywają
się w zakrystii.

Proponowany przebieg
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.
Odczytanie Ewangelii (Łk 1,39-56)
Akt zawierzenia św. Józefowi.
2. Wieczorny pacierz przy figurze
3. Apel Jasnogórski o godz. 21.00
Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
4. Pacierz poranny
Kiedy ranne wstają zorze.
5. Modlitwy w ciągu dnia
O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę
do Miłosierdzia Bożego
6. Modlitwa przed przekazaniem
figury do kościoła
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa w
int. rodzin naszej parafii.

11 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bazylice Serca Bożego w Krakowie odbędzie się ponowienie aktu poświęcenia Polski.
Sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., takie padły słowa:
Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie
nasz Jezu Chryste! Oto staje u stóp Twoich w osobie swych pasterzy i w osobie pobożnych tych tłumów wierny naród polski, aby w starej królów naszych stolicy obwołać Cię
uroczyście najwyższym swym Panem. (…) Wyznajemy bowiem przed niebem i ziemią, że
Twego panowania nam potrzeba (…) życie nasze całe, i społeczne, i rodzinne, niech
Twym duchem się napoi i na zasadach Twoich się oprze (…) Jak niegdyś Polska nasza,
jedna z pierwszych, przed słodkim Sercem Twoim upadła w pokłonie, tak dziś oddajemy
Ci cały nasz naród w zupełne i niepodzielne władanie, oddajemy Ci i poświęcamy jego
miasta i wioski, jego prawa i zwyczaje, jego prace i trudy, jego potrzeby i jego nadzieje.
Pragniemy raz jeszcze, dla odnowienia i utrwalenia pamięci narodowej ponowić ten akt,
raz jeszcze zawierzyć Bogu losy Polski i Polaków. Zapraszamy do ufnej modlitwy w tej
intencji.
W dniu uroczystości w każdej parafii w Polsce i za granicą będzie możliwość włączenia
się w ten akt jako wspólnoty parafialne tworzące Kościół Chrystusowy. Z ramienia Episkopatu Polski dotrze sam akt ponowienia jak i okolicznościowy list naszych Pasterzy.
Niech to będzie święto Serca Bożego i nasze święto, bo wiemy w czyje ręce się oddajemy i komu zawierzamy.
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Święto Jezusa Chrystusa, Najwyż- Bp José Maria Garcia Lahiguera,
współzałożyciel zgromadzenia sióstr
szego i Wiecznego Kapłana
Papież Benedykt XVI zaproponował,
żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana.
Historia tego święta związana jest z
hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa
Kapłana, którego charyzmatem jest
duchowe wsparcie dzieła uświęcenia
kapłanów i kandydatów do kapłaństwa.

zwrócił się do Piusa XII z prośbą o
ustanowienie dla tego zakonu święta
patronalnego Chrystusa Kapłana. Jest
ono obchodzone od 1952 r. Następnie
zostało rozszerzone na Kościół w krajach języka hiszpańskiego i od 1973 r.
obchodzone jest w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.
W tym dniu zapraszamy wszystkich wiernych do udziału we mszy
św. a szczególnie członków Apostolatu Margaretka.

Z okazji święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Czcigodnym Kapłanom: ks. Prob. Ireneuszowi,
ks. Rafałowi, ks. Grzegorzowi oraz ks. Seniorowi Brunonowi
życzymy, by Wasza kapłaństwo było przedłużeniem ramion
Chrystusowych, błogosławiących i rozgrzeszających a także ciągłym
przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego ofiary
w prowadzeniu naszej wspólnoty do świętości.
Matka Kapłanów, św. Józef niech otaczają Was swą opieką i wypraszają
obfitość darów Ducha Świętego, zdrowie i wytrwałość w powołaniu.

Członkowie Apostolatu Margaretka i Żywego Różańca
Małgorzacie Czerwińskiej z okazji urodzin
obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Niepokalanej i św. Wincentego a Paulo, zdrowia, radości w każdym dniu życia
oraz życzliwości otaczających Cię ludzi

życzą - koleżanki z Zespołu Charytatywnego
Gertrudzie Fojcik z okazji 80 r. urodzin
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Różańcowej,
św. patronów: św. Gertrudy, św. Józefa i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
a także pogody ducha i radości na każdy dzień życia

życzą - Członkowie Żywego Różańca
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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 - Zesłanie Ducha Świętego!
Był dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie się modlili, usłyszeli szum z nieba i
troszkę się przestraszyli. Języki jakby z ognia spoczęły nad ich głowami. Napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić obcymi językami.

Odpowiedz na pytanie:
W jakim sakramencie otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego?

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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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Zesłanie Ducha Świętego!

Nabożeństwa majowe!

Obchodzimy dziś
święty dzień Pięćdziesiątnicy, w
którym
Duch
Święty zstąpił na
Apostołów zebranych na wspólnej
modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą.
Wyrażamy również wdzięczność za
dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Serdecznie zapraszamy
na nabożeństwa majowe
codziennie o godz. 17.30!

Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła!
Jutro w poniedziałek, 24 maja
( drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Papież Paweł VI ogłosił Maryję
Matką Kościoła na prośbę polskich
biskupów.
Serdecznie zapraszamy w tym dniu
do uczestniczenia we Mszy św.
Msze św. o godz. : 7.00, 16.30 i 18.00

Peregrynacja Figury
św. Józefa

W czwartek, 27 maja, będziemy
obchodzili święto Jezusa Chrystusa,
Trwa peregrynacja figury św. JózeNajwyższego i Wiecznego Kapłana. fa. Zachęcamy, aby w Roku Św. JózeMa być to dzień szczególnej modlitwy fa zaprosić go do swego domu. Zapisy
całego Kościoła za powołanych do ka- na peregrynację w zakrystii.
płaństwa, o ich świętość i wytrwałość
Otwórzmy więc drzwi naszych
w kapłańskim posługiwaniu.
serc i domów przed św. Józefem.

