PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
19. 07. 21.
00
7
1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Marcina Karczewskiego - of. od sąsiadów z ul. Mikołowskiej 129.
WTOREK
20. 07. 21. bł. Czesława
700 1. W int. Czcicieli św. Antoniego.
2. Za ++ Poleconych.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z of. ze skarbonki.
/po mszy św. nabożeństwo do św. Antoniego /
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośba o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów lipcowych of. Apostolatu Margaretka.
/po mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie!/
ŚRODA
21. 07. 21.
700 1. Do Opatrzności Bożej o Boże bł. i zdrowie dla pani Marzec.
2. Za + Zbigniewa Świderskiego.
3. Za cierpiących i konających.
/po mszy św. Nowenna do MBNP/
CZWARTEK
22. 07. 21. św. Marii Magdaleny
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego
1800 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Marii Banachowicz ok. ur.
2. Za ++ Poleconych.
PIĄTEK
23. 07. 21. święto św. Brygidy
1730 Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
1800 1. W int. Żywego Różańca.
2. W int. sportowców i czcicieli (fundatorów figury) św. Jana Pawła II.
SOBOTA
24. 07. 21. św. Kingi
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Ewy ok. ur.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
zdrowie i Boże bł. w int. Marka Krzuś z ok. ur.
1800 Za + Krystiana Włoczyk w 8 r. śm.
NIEDZIELA
25. 07. 21.
730 Za + Piotra Wczasek - of. od lok. z ul. Ligockiej 5.
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Nabożeństwo Pompejańskie
We wtorek, 20 lipca 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.

Oto program modlitwy różańcowej:

godz. 18.40 - I część radosna - prowadzą X, XI i XII Róża - intencja:
za wszystkich zarażonych o zdrowie oraz o ustanie pandemii koronawirusa.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą I, II i III Róża - intencja:
za wszystkich członków Żywego Różańca.
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą IV, V i VI Róża intencja:
za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.
godz. 20.10 - IV część chwalebna - prowadzą VII, VIII i IX Róża - intencja:
za wszystkich zmarłych parafian, członków Żywego Różańca a także dusze w
czyśćcu cierpiące.
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie
słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy
Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą
moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i
przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
19. W przyszłą niedzielę, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary
także przelewane na konto parafialne.
20. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Pierwszy Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych. W tym dniu wysłuchamy specjalnego Orędzia
Ojca Św. Franciszka. Po każdej Mszy św. będzie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą za dziadków. Natomiast o godz. 9.00 będzie celebrowana Msza św. w int. wszystkich seniorów naszej parafii.
21. W naszej parafii trwa Peregrynacja Figury ŚW. JÓZEFA w Rodzinach.
Zapisy w zakrystii
22. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim parafianom, którzy w minionym tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Bóg zapłać.
23. Księża przyjmują intencje mszalne na czas swych urlopów wakacyjnych.
24. W trwającym okresie wakacji zachęcamy wiernych do poświęcenia więcej
czasu na modlitwę, czytanie Pisma św., książek i czasopism religijnych a szczególnie „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna, kopertowa na przeprowadzenie generalnego
remontu toalety i zejścia do niej. Bóg zapłać za składane ofiary.
Serdecznie dziękujemy również za ofiary przelewane na konto naszej parafii.

1. Dziś przypada XVI 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
jest celebrowana jedna msza św. Natomiast w niedziele nie będzie Mszy św. o
godz. 9.00. Wyjątek w przyszłą niedzielę, 25 lipca.
6. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed mszą św.
7. We wtorek o godz. 7.00 będzie celebrowana msza św. ku czci 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 po mszy porannej nowenna do MBNP.
10. W czwartek przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny.
11. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św. O godz. 17.30 nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego. Prośby i podziękowania przez wstawiennictwo świętego można
składać w zakrystii.
12. W piątek przypada święto św. Brygidy, patronki Europy.
13. W piątek o godz. 18.00 Msza św. w int. Żywego Różańca.
14. W piątek godz. 18.00 msza św. w int. sportowców i czcicieli a szczególnie
fundatorów figury św. Papieża. Przed mszą św., o godz. 17.30 serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do św. Jana Pawła II w int. sportowców i czcicieli.
15. W sobotę przypada wspomnienie św. Kingi.
16. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
17. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.45 w salce.
18. Msza św. chrzcielna wraz z błogosławieństwem rocznych dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Zapisy dzieci do chrztu i roczku w kancelarii.
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900 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Joachima i Anny w int. Seniorów
naszej parafii z okazji I-szego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Ludwika Karmińskiego ok. 80 r. ur.
1200 Chrzty: Adam Piekarski, Henryk Jeż, Patrycja Iszkuło. Roczki.
1730 Nabożeństwo ku czci św. Joachima i Anny, rodziców NMP.
1800 Za + Krzysztofa Witek w 4 r. śm.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn Świętego
Dominika, od którego przyjął habit dominikański
22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana;
24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do
zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich;

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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Pierwszy Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaprezentowała
22 VI br .szczegóły dotyczące 1 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który – decyzją papieża Franciszka – będzie obchodzony w Kościołach na całym świecie w niedzielę 25
lipca, pod hasłem „Ja jestem z tobą
przez wszystkie dni” (Mt 28, 20). Msza
św. w intencji osób starszych, zaproszenie do osobistego spotkania młodzieży z przedstawicielami najstarszych pokoleń, możliwość uzyskania
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami – to niektóre spośród propozycji, jakie przedstawiła Dykasteria ds.
Świeckich, Rodziny i Życia – odpowiedzialna w Watykanie za duszpasterstwo
osób starszych i koordynację nowej
inicjatywy w Kościele – Światowego
Dnia Dziadków i Osób Starszych. Począwszy od tego roku, będzie on obchodzony w lipcu, w niedzielę, która
przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak
określa się św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te

odbędą się 25 lipca.
Obchody 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych powinny odbywać się na poziomie parafii, aby mogło w nich wziąć udział jak najwięcej
osób, a same uroczystości pomogły w
tworzeniu i umacnianiu więzi społecznych i duszpasterskich. W centrum obchodów powinna znaleźć się Msza św.
– przynajmniej jedna w tym dniu poświęcona właśnie osobom starszym i
przygotowana z troską aby jak najwięcej z nich mogło wziąć w niej udział.
Będzie ona sprawowana w duchowej
łączności z papieżem Franciszkiem,
który tego dnia będzie przewodniczył
Eucharystii w Bazylice Watykańskiej.
Kolejną propozycją jest osobiste
spotkanie ludzi młodych z osobami
starszymi – którego symbolicznym gestem może być przekazanie osobom
starszym wydrukowanej kopii papieskiego orędzia.
Zarówno za udział
we Mszy św., jak też za spotkanie z
osobą starszą można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. Przysługuje on także osobom starszym, które fizycznie nie będą
mogły wziąć udziału w obchodach, ale
będą się z nimi łączyły duchowo.

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.
4

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.

Z okazji urodzin Marii Banachowicz
obfitych łask Bożych płynących od Jezusa Miłosiernego,
opieki Matki Miłosierdzia oraz św. Faustyny i bł. Michała Sopoćki
życzą Członkowie „Faustinum”
Z okazji urodzin Marii Banachowicz
obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej Różańcowej i św. Wincentego a Paulo
oraz dużo zdrowia i radości
życzą Koleżanki z Zespołu Charytatywnego
Z okazji urodzin Markowi Krzuś
błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej oraz dużo radości i zdrowia
życzy - Redakcja Na Wujku
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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, 30-34) odpowiedz

na pytanie:
Na co nie mieli czasu uczniowie?

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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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Pierwszy Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych
Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pod hasłem
„Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”,
będzie obchodzony w lipcu, w niedzielę, która przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana
Jezusa - jak określa się św. Joachima i
Annę, rodziców Maryi. W tym roku
obchody te odbędą się 25 lipca.
W tym dniu wysłuchamy specjalnego Orędzia Ojca Św. Franciszka.
Po każdej Mszy św. będzie krótka
adoracja Najświętszego Sakramentu z
modlitwą za dziadków.
Natomiast o godz. 9.00 będzie celebrowana Msza św. w int. wszystkich
seniorów naszej parafii.

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.

23 lipca – święto św. Brygidy
W piątek, 23 lipca obchodzić będziemy święto św. Brygidy (ok. 13021373), patronki Europy. Uznając aktualność jej przykładu, papież św. Jan
Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Brygida może
stać się dla współczesnych kobiet zachętą
do odgrywania pierwszorzędnej roli w
społeczeństwie, które będzie otaczać szacunkiem jej godność i pozwoli jej na równi
z mężczyzną brać udział w wypełnianiu
Bożego planu w odniesieniu do ludzkości pisał św. Jan Pawł II.

Europa powinna budować
na chrześcijańskich wartościach!

Poświecenie pojazdów!
Już dziś wszystkich kierowców
serdecznie zapraszamy w niedzielę,
1 sierpnia na Mszę św. w ich int. o
godz. 10.45! Bezpośrednio po mszy
św. będziemy udzielać uroczystego
błogosławieństwa kierowcom oraz ich
samochodom. Poświęcenie odbędzie
się na parkingu.

