PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
14. 06. 21. bł. Michała Kozala
00
7
1. Za + Jana Tabor - of. od lok. z ul. W. Pola 4.
2. Za + Marcina Karczewskiego - of. od Wojciecha i Edyty z rodziną.
3. Za ++ Poleconych.
1800 Za ++ syna Jarosława Okienko w 3 r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK
15. 06. 21.
700 1. Do Opatrzności Bożej o Boże bł. w int. ks. Wojciecha Szymczaka z ok. ur
2. Za + Józefa Mikoś - of. od Marka Nowaka z rodziną.
3. W int. czcicieli św. Antoniego.
1800 Za + Jana Tabor - of. od lok. z ul. W. Pola 4.
Po mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie!
ŚRODA
16. 06. 21. ( formularz o Duchu Świętym)
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośba o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów czerwcowych of. Apostolatu Margaretka.
2. Za + Marcina Karczewskiego - of. od lok. z ul. Gallusa 11c.
3. Za ++ Poleconych.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Za ++ Bronisława Kubieniec w 14 r. śm.
CZWARTEK
17. 06. 21. św. Brata Alberta
730 1. Za + brata ks. Tadeusza Czerneckiego w 32 r. śm.
2. Za ++ rodziców: Marię i Konrada Kowalek i dziadków z obu stron.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od Marii Zaranek z rodziną.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

1730 Nabożeństwa do św. Rity
1800 W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
PIĄTEK
18. 06. 21.
700 1. Za + mamę Jadwigę Zielonka w 50 r. śm.
2. Za ++ Poleconych.
30
16 Za + Annę Patalita - of. od siostry, męża i rodziny.
1730 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
1800 W int. czcicieli Miłosierdzia Bożego, a szczególnie „Faustinum”.
SOBOTA
19. 06. 21.
700 1. Za ++ Zbigniewa Świderskiego oraz Czesławę.
2. Za + Józefa Mikoś - of. od Małgorzaty Such z rodziną.
3. Za + Marcina Karczewskiego - of. od chrzestnej Zofii z rodziną.
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Nabożeństwo Pompejańskie
We wtorek, 15 czerwca 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 I, II i III Róża - intencja: o zdrowie,
o ustanie pandemii koronawirusa.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą IV, V i VI Róża - intencja: o Boże bł.
dla rodzin przyjmujących figurę św. Józefa w ramach peregrynacji.
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą VII, VIII i IX Róża intencja:
za wszystkich członków Żywego Różańca.
godz. 20.10 - IV część chwalebna - prowadzą X, XI i XII Róża - intencja:
za ++ członków Żywego Różańca, parafian oraz z naszych rodzin.

W czwartek 17 czerwca przypada wspomnienie św. Brata Alberta!
Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc
przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
18. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
19. W przyszłą niedzielę, trzecią miesiąca - kolekta specjalna, kopertowa na
potrzeby naszej parafii a szczególnie na pilny generalny remont toalety w kościele. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii i
wszelkie przelewy bankowe.
20. W naszej parafii trwa Peregrynacja Figury ŚW. JÓZEFA w Rodzinach.
Figura w każdej rodzinie parafii będzie przebywać przez 24 godziny. Zapisy w
zakrystii.
21. Księża przyjmują intencje mszalne na czas swych urlopów wakacyjnych.
22. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”.
23. 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. Teresę Sztandera (l. 80) z ul. Ligockiej. Wieczny odpoczynek…..
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta na na potrzeby naszej parafii - na pokrycie zużycia energii
elektrycznej. Bóg zapłać za składane ofiary.
1. Dziś przypada XI Niedziela Zwykła.
2. Dziś przypada również Dzień Fatimski - rocznica Objawień Matki Bożej w
Fatimie. Nabożeństwo fatimskie rozpoczniemy różańcem już o godz. 17.15.
O godz. 18.00 Msza św. w int. Czcicieli MB Fatimskiej a po niej procesja z figurą wokół kościoła. Prosimy o przyniesienie świec.
3. Dziś w niedzielę, 13 czerwca obchodzimy wspomnienie św. Antoniego.
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. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 17.15 w kościele.
7. We wtorek, o godz. 7.00 serdecznie zapraszamy na Mszę św. w int. Czcicieli
św. Antoniego. Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Antoniego.
8. We wtorek zostanie odprawione 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.
9. W środę o godz. 17.45 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.
10. W środę Msze św. z formularza o Duchu Świętym.
11. W czwartek przypada wspomnienie św. Brata Alberta.
12. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
13. W czwartek o godz. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo do św. Rity.
O godz. 18.00 msza św. w int. czcicieli św. Rity. Prosimy o przyniesienie róż,
które zostaną poświęcone na zakończenie nabożeństwa.
14. W piątek o godz. 16. 30 zapraszamy na Mszę uczniów kl. VII i VIII. Spowiedź dla nich o godz. 16.00.
15. W piątek o godz. 17. 30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
16. W piątek o godz. 18.00 msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego a
szczególnie Faustinum.
17. W sobotę o 7.45 wyjazd członków Faustinum do Krakowa Łagiewnik na
doroczny zjazd czcicieli Miłosierdzia Bożego.
2

1800 Za + Teresę Witek - of. od sąsiadów.
NIEDZIELA
20. 06. 21.
730 Za + Tadeusza Czerwińskiego w 5 r. śm.
900 Za + Jana Tabor - of. od lok. z ul. W. Pola 4.
1045 Za + Józefa Mikoś w 30 dzień po śm.
1200 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.
w int. Lilianny i Macieja Balickich z ok. 25 r. ślubu..
1730 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1800 Za + Jerzego Napierałę - of. od sąsiadów.

Intencje mszalne na wakacje!
Zaczyna się okres wakacji. W związku z tym księża przyjmują intencje mszalne na okres urlopów wakacyjnych. Ks.
Proboszcz na miesiąc lipiec natomiast ks. Rafał na sierpień.
„Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie” - św. Jana Maria Vianney

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.
7

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

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.

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.
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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję ks. proboszczowi Ireneuszowi za celebrowanie
Mszy św. z życzliwymi i niepowtarzalnymi słowami
z okazji moich urodzin - składa jubilatka Monika

Wspaniały catering domowy
Ciocia Kasia gotuje d
l

Dowóz do domu.

Tel. 602 684 710

POMÓŹMY ROBERTOWI!!!
18.05 2021 r. ta data na zawsze zostanie w pamięci Roberta.
Tego dnia jak co dzień, wychodząc do pracy nie przypuszczał, że ten
dzień zmieni całe jego dotychczasowe życie.
Robert 34-letni mąż i tata wspaniałych dzieci: 7-letniego Kacperka i 10miesięcznej Oliwki w dniu 18 maja tego roku uległ wypadkowi. Wypadkowi,
który drastycznie zmienił jego i jego rodziny życie.
Robert to pogodny człowiek, pasjonujący się hodowlą papug. Każdą wolną
chwilę spędzał aktywnie z dziećmi na spacerach czy też grając w piłkę. 18 maja
2021 r. zmienił wszystko. Tego dnia jak co dzień, wychodząc do pracy Robert
nie przypuszczał, że doświadczy ryzyka zawodowego, jakie niesie na sobą praca górnika. W ten nieszczęśliwy dzień Robert uległ wypadkowi na kopalni
„KWK Rydułtowy”, w wyniku którego mimo starań lekarzy amputowano mu
lewą nogę na wysokości uda.
Życie Roberta zmieniło się w jednej sekundzie. Mimo niepełnosprawności Robert chcę podjąć walkę o lepsze jutro dla swoich dzieci i żony. Szansą na powrót do sprawności jest zakup protezy i rehabilitacja, niestety to przekracza możliwości finansowe Roberta i jego rodziny, dlatego prosimy o pomoc
Roberta.

Jeżeli możesz wpłać dowolną kwotę dla Roberta na rachunek
Fundacja Moc Pomocy, której jest podopiecznym
nr 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 z dopiskiem Robert Walski
Za wszelką okazaną pomoc z całego serca dziękuję.
Robert Walski
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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

24 (716)

Zadanie - krzyżówka

Rok XV

13.6.2021

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
ZNACZENIE WYRAZÓW:
1. mówi się, że niektórzy mają
z niego serce
2. wisi w klasie
3. otacza zabudowanie i ogród
4. zdobywasz w niej wiedzę
5. osoba towarzysząca przy zawieraniu związku małżeńskiego
6. uczucie negatywne

1

Dzień Fatimski
w naszej parafii!

2
3
4
5
6

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

Dziś w niedzielę, 13 czerwca przypada rocznica objawień Matki Bożej
w Fatimie.
Serdecznie zapraszamy o godz.
17.15 na różaniec a następnie o godz.
18.00 na Mszę św. w int. Czcicieli
MB Fatimskiej a po niej na procesję z
figurą wokół kościoła.
Pan Bóg ma plan dla każdego z nas.
Jest to droga prowadząca do zbawienia i szczęścia. Naszym zadaniem jest
odkrywać tę drogę i jak najpiękniej ją
realizować. Rozważając drugie spotkanie Maryi z dziećmi fatimskimi mamy zastanowić się nad własnym powołaniem i nad naszymi zadaniami,
do których wzywa i przygotowuje nas

Jezus

Nabożeństwo do św. Rity
W III czwartek miesiąca o 17.30
modlitwy ku czci św. Rity.

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.
Powracanie do postaci św. Józefa i
przypominanie o Jego patronacie nad
Kościołem powszechnym nie wynika
zatem tylko z pobożnego nastawienia
do tego Świętego, czy też może z potęgi
Jego wstawiennictwa u tronu Bożego
lecz jest podążaniem za wolą Bożą.
Bóg bowiem przydzielił Józefowi takie
miejsce w historii zbawienia, jakie nie
było udziałem żadnego ze świętych.

Książka o Bożym Sercu!
Zachęcamy do nabywania książki pt.
„Najświętsze Serce
Jezusa” - wydanej z
okazji jubileuszu
100 lecia poświęcenia naszej Ojczyzny
Bożemu Sercu!

