PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
12. 07. 21. św. Brunona z Kwerfurtu
00
7
1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Marcina Karczewskiego - of. od siostry Moniki z rodziną.
3. Za cierpiących i konających.
1200 W katedrze Chrystusa Króla
- W int. Leśników za wstaw. św. Jana Gwalberta, patrona leśników.
WTOREK
13. 07. 21. św. Andrzeja Świerada i Benedykta
700 1. Za ++ brata Rudolfa i bratową Natalię Erm oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za cierpiących i konających.
1715 Nabożeństwo fatimskie - różaniec
1800 1. W int. Czcicieli MB Fatimskiej.
2. W intencjach czcicieli św. Rity i za jej czcicieli - z of. ze skarbonki.
ŚRODA
14. 07. 21. św. Kamila de Lellis
700 1. Przez Niepokalane Serce NMP i wstaw. Św. Michała Archanioła, aby
krzyże, kościoły, świątynie nie były burzone ani profanowane - of. RN.
2. W int. Misji.
3. Za ++ Poleconych.
/po mszy św. Nowenna do MBNP/
CZWARTEK
15. 07. 21. św. Bonawentury
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwo do św. Rity i okazja do spowiedzi św.
1800 1. W intencji czcicieli św. Rity.
2. W intencjach czcicieli św. Rity i za jej czcicieli - z of. ze skarbonki.
PIĄTEK
16. 07. 21. NMP z Góry Karmel
1730 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
1800 1. W int. Faustinum i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
2. W intencji Żywego Różańca.
SOBOTA
17. 07. 21.
700 1. Za + męża Leona Kowalczyka we wspomn. ur.
2. Za ++ Poleconych.
1800 Przez Serce NMP do Chrystusa Króla o dar głębokiej wiary dla kapłanów
i wiernych - of. RN.
NIEDZIELA
18. 07. 21.
730 Za + Marcina Karczewskiego - of. od Katarzyny, Małgorzaty i chrzestnej.
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Parafia wspiera Rodzinę!
Przypominamy, iż nasza parafia włącza się w program pomocy rodzinom
syryjskim realizowanym w ramach
programu Caritasu: „Rodzina Rodzinie”!
Przez cały rok wspieramy rodziny
syryjskie przekazując odpowiednie

środki finansowe na
ich utrzymanie.
Ofiary można składać do skarbony
umieszczonej obok figury św. Barbary z napisem „Parafia Rodzinie Syryjskiej”.

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - LIPIEC
I Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca.
II Róża - za Ojca Św., biskupów i kapłanów.
III Róża - w int. misji, misjonarzy.
IV Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
V Róża - w int. rodzin przyjmujących peregrynację figury św. Józefa.
VI Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie pandemii koronawirusa.
VII Róża - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
VIII Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
IX Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
X Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - w int. dobrodziejów naszego kościoła.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
16. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
17. W przyszłą niedzielę, III miesiąca kolekta specjalna, kopertowa będzie
przeznaczona na bieżące remonty kościoła i szczególnie toalety i zejścia do
niej. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary a
szczególnie kopertowe. Również serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary
przelewane na konto parafialne.
18. W naszej parafii trwa Peregrynacja Figury ŚW. JÓZEFA w Rodzinach.
Zapisy w zakrystii
19. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim parafianom, którzy w minionym tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać.
20. Księża przyjmują intencje mszalne na czas swych urlopów wakacyjnych.
21. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”.
W ostatnim czasie Bóg odwołał do wieczności: śp. Zofię Kikut ( l. 91)
z ul. Gallusa. Wieczny odpoczynek…
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii na pokrycie
zużycia energii elektrycznej. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
1. Dziś przypada XV Niedziela Zwykła.
2. Nieszpory 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 związku z wakacjami informujemy, iż w lipcu i sierpniu w ciągu tygodnia
będzie celebrowana jedna msza św. Natomiast w niedziele nie będzie Mszy św.
o godz. 9.00.
6. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed mszą św.
7. W poniedziałek, 12 lipca przypada wspomnienie św. Jana Gwalberta, patrona leśników. W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla o godz. 12.00 będzie
celebrowana Msza św. w int wszystkich leśników naszej archidiecezji.
8. We wtorek przypada rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo fatimskie 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.
9. Kancelaria parafialna we wtorek będzie czynna do godz. 17.15.
10. W środę po mszy św. porannej nowenna do MBNP.
11. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
12. W III czwartek miesiąca o 17.30 modlitwy ku czci św. Rity. Do skarbony
przy figurze św. Rity można składać swe prośby i podziękowania. Prosimy o
przyniesienie róż, które zostaną pobłogosławione na zakończenie nabożeństwa.
O godz. 18.00 msza św. w intencji czcicieli św. Rity.
13. W piątek obchodzić będziemy wspomnienie NMP z góry Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Będzie to dla nas dobra
okazja do poznania historii szkaplerza NMP i podjęcia decyzji o jego noszeniu.
14. W III piątek miesiąca o godz. 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
a następnie msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego, a szczególnie
„Faustinum”.
15. W piątek o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
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1045 Przez wstaw. Matki Bożej, aby kobiety miały odwagę przyjąć
dar macierzyństwa - of. RN.
1200 Za + Pawła Świątek w 12 r. śm.
1730 Nieszpory
1800 Za + Mariannę Zbiciak.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 VII – św. Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego
uczeń św. Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy żyjący na terenie dzisiejszych Węgier; praktykowali niezwykle surową ascezę, przez co wskazali na
najwyższą wartość życia duchowego.
15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza

Intencje mszalne na wakacje!
W związku z urlopem wakacyjnym ks. Rafał przyjmuje
intencje mszalne na sierpień.

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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Św. Jan Gwalbert Patron leśników
Jan, syn Gwalberta, ur. się we Florencji,
ok. 1000 r. w rodzinie arystokratycznej.
Jego młodość przypadała na ciężki czas
bratobójczych wojen między miastami i
rodami. Szybko sam rycerz Jan został
wplątany w splot tragicznych wydarzeń.
Jeden z jego krewnych, a nawet według
niektórych źródeł brat Hugo, został zamordowany w takim konflikcie i Jan, według
prawa zwyczajowego, był zobowiązany do
krwawej wendetty. Dramatyczne spotkanie
z nieprzyjacielem miało miejsce w samej
Florencji w Wielki Piątek. Naprzeciw Jana
wyszedł skruszony zabójca krewnego,
drżąc i składając ręce w formie krzyża. Na
ten widok Jan odrzucił miecz, zsiadł
z konia i przebaczył mu po chrześcijańsku. Później Jan modląc się w pobliskiej
bazylice, doznał cudu objawienia Pana Jezusa, który z krzyża skinieniem głowy zaaprobował jego heroiczny czyn. Stąd w
tradycji św. Jan Gwalbert nosi
imię ,,Bohatera przebaczenia”. Po tym
wydarzeniu, pomimo sprzeciwu ojca, Jan
wstępuje do klasztoru benedyktyńskiego.
Rycerski duch Jana nie opuszczał go, gdy
bronił prawowiernej doktryny Kościoła
przed ówczesnymi zagrożeniami: symonią
i nikolaizmem. Jego gorliwość apostolska
zwróciła się czasem przeciwko uwikłanym
w symonię opatowi klasztoru Hubertowi
i biskupowi Florencji Piotrowi Mezzabarba. Jan nie mogąc iść na kompromis ze
złem, dla dobra Kościoła, oddalił się na
pustkowie. Trafia wtedy do Vallombrosy,
gdzie rozpoczyna życie monastyczne. Nową fundację zakonną Jan opiera na regule
św. Benedykta, podkreślając rolę rad ewangelicznych: ubóstwa, modlitwy, wspólnoty
braterskiej, gościnności i pracy.
Jan Gwalbert umarł 12 lipca 1073 r.
w klasztorze Badia a Passignano w Val di
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Pesa, w okolicach Florencji, gdzie do dziś
przechowywane są jego relikwie. Został
kanonizowany w 1193 r. 12 stycznia 1951
r. ogłosił św. Jana Gwalberta patronem
włoskich leśników.
Święty Jan Gwalbert odznaczał się taką
pokorą, że nie chciał zajmować kierowniczych stanowisk w zakonie. Wielkie było
też jego miłosierdzie dla biednych, troszczył się zawsze o to, by żaden ubogi nie
został odesłany bez jałmużny.
Zawołaniem św. Jana Gwalberta było słowo PAX POKÓJ, do którego żyjący w
XII w. wielki reformator życia zakonnego i
założyciel zgromadzenia św. Franciszek z
Asyżu dodał BONUM DOBRO i tak powstało zawołanie PAX et Bonum. Wspólnota monastyczna benedyktynów, założona
przez Jana Gwalberta i zatwierdzona przez
papieża Wiktora II w roku 1055, była wierna zawołaniu “Módl się i pracuj”. Bracia
poświęcali się modlitwie i sadzeniu lasów. Wykonując swą pracę poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu, odnajdując równocześnie właściwe metody
pomnażania leśnych bogactw. Zgromadzenie liczy dzisiaj ok. stu mnichów, którzy
żyją w ośmiu klasztorach we Włoszech,
Brazylii i w Indiach.
Papież Jan Paweł II w 1987 r. przypomniał postać św. Jana Gwalberta podczas
wygłoszonej homilii dla leśników, a 23
marca 1999 r. z okazji 1000-lecia jego urodzin skierował do mnichów z Vallombrosa
specjalny list.
Dziś Vallombrosa to wspólnota benedyktynów licząca obecnie około 15 zakonników, którzy realizują wezwanie św. Benedykta ORA ET LABORA. Mnisi zajmują się nie tylko pracą duszpasterską, ale
również posługują w wytwórni leków ziołowych, pasiece, drukarni, przygotowują
również nowych kandydatów do zakonu.

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.

Wspaniały catering domowy
Ciocia Kasia gotuje d
l

Planujesz przyjęcie rodzinne lub imprezę dla znajomych w domu?
KASIA pomoże Ci zorganizować domowe przyjęcie

Dowóz do domu.

Tel. 602 684 710

POMÓŹMY ROBERTOWI!!!
Robert 34-letni mąż i tata wspaniałych dzieci: 7-letniego Kacperka i 10miesięcznej Oliwki w dniu 18 maja tego roku uległ wypadkowi. Pomimo 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.

Wszystkich, którzy chcieliby okazać swą pomoc Robertowi
prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Czas wakacji to czas odpoczynku,
ale i czas pogłębienia życia modlitwy!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

Zadanie!
Poszukaj w Biblii!
Na podstawie dzisiejszego fragmentu
Ewangelii (Mk 6, 7-13) odpowiedz na
pytanie:
Po ilu uczniów posyła Pan Jezus?

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJE WAKACJE 2021”
W związku z wakacjami zachęcamy Was drodzy czytelnicy do udziału w konkursie „Moje wakacje 2021”. Można fotografować wszystko co stanie na drodze Waszego wakacyjnego wypoczynku. Treść jest dowolna, ale koniecznie
związana z tegorocznymi wakacjami!
Na Wasze zdjęcia czekamy do początku września.
Zdjęcia opisane można zostawiać w zakrystii albo kancelarii.

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie,
by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie,
aby ich dzieciom umożliwiono udział w niedzielnej Mszy św.
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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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Matka Boża Szkaplerzna

Św. Jana Gwalberta patrona leśników!

„Przyjmij, synu,
szkaplerz twego zakoW poniedziałek, 12 lipca przypada
nu, jako znak mego
wspomnienie św. Jana Gwalberta,
braterstwa, przywilej
patrona leśników. W tym dniu w katedla ciebie i wszystkich
drze Chrystusa Króla o godz. 12.00
karmelitów. Kto w nim
będzie celebrowana Msza św. w int
umrze, nie zazna ognia
wszystkich leśników naszej archidiepiekielnego. Oto znak
cezji. Mszy św. będzie przewodniczyć
zbawienia, ratunek w
ks. bp Adam Wodarczyk a konceleniebezpieczeństwach, przymierze po- brować będzie nasz proboszcz ks. Irekoju i wiecznego zobowiązania”.
neusz, duszpasterz Lasów Państwowych w archidiecezji katowickiej.
Matka Boża objawiła szkaplerz generałowi karmelitów w Cambridge
(Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251
Remonty w kościele!
r. Obiecała też każdemu, kto będzie
W związku z pilną potrzebą remongo nosił do śmierci, że nie zazna
ognia piekielnego i żadnego innego tu toalety w kościele oraz zejścia do
niej, informujemy wszystkich parafian,
niebezpieczeństwa.
iż w momencie rozpoczęcia remontu,
Peregrynacja Figury św. Józefa przez kilka tygodni, nie będzie możliwości korzystania z kościelnej toalety.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim,
Trwa peregrynacja figury św. Józefa. Zachęcamy, aby w Roku Św. którzy swymi ofiarami wspomagają
Józefa zaprosić go do swego domu. prace remontowe w kościele i utrzymaZapisy na peregrynację w zakrystii. nie naszej parafii. Bóg zapłać!

