W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej archidiecezji.
1. Dziś przypada XXII Niedziela Zwykła. Jest to również pierwsza niedziela
miesiąca - po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. Nieszpory dziś o godz. 17.30.
3. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Chcemy
go rozpocząć razem z Bogiem. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla
uczniów Szkoły Podstawowej oraz młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących nr 2 i Gimnazjum o godz. 9.00.
4. Również w poniedziałek o godz. 9.00 będzie celebrowana msza św. w intencji KS Rozwój Katowice. Msza odprawiona zostanie w intencji zawodników, trenerów, działaczy, pracowników oraz kibiców Rozwoju Katowice. .
5. Przypominamy, iż Msze św. szkolne są celebrowane w każdy piątek o godz.
16.30! Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi św. W najbliższy piątek
szczególnie zapraszamy uczniów kl. I-IV. Spowiedź o godz. 16.30.
Natomiast uczniów kl. I-szych prosimy o przyniesienie ze sobą przyborów
szkolnych, które podczas Mszy św. zostaną poświęcone. Zapraszamy również
rodziców i wychowawców.
6. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego.
7. W I-szą środę miesiąca wszystkich czcicieli św. Józefa - zapraszamy na Mszę
św. w intencji rodzin naszej parafii o godz. 7.00. Po Mszy św. nabożeństwo.
8. Nowenna do MBNP w środę o godz. 17. 45.
9. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek miesiąca.
10. Msza św. za kapłanów w czwartek o godz. 7.00, msza św. o nowe powołania o godz. 18.00 a Msza św. w intencji czcicieli NSPJ w piątek o godz. 7.00
11. W I-szy czwartek miesiąca o godz. 7.00 będzie celebrowana msza św. w
int. naszych seniorów, rencistów i emerytów a po niej spotkanie w salce.
12. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św. Adorację poprowadzi Apostolat Margaretka.
13. W piątek o godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
14. W piątek po mszy św. wieczornej spotkanie młodzieży oazowej.
15. W sobotę przypada święto Narodzenia NMP.
16. Odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę. Zgłoszenia w zakrystii
17. Chłopców zapraszamy na spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę
o godz. 9.00 a dziewczynki na spotkanie Dzieci Maryi w sobotę o godz. 10.00.
18. W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
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NIEDZIELA
9. 09. 18. ODPUST PARAFIALNY
730 Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie
i Boże bł. w int. Edwarda i Teresy Wyrchowy oraz całej rodziny.
900 Za ++ dziadków Karolinę i Franciszka Łukaszewicz.
1045 Za + Weronikę Kmiecik - of. od sąsiadów z ul. Gallusa 11.
1200 1. Za Parafian.
2. W int. Kobiet pielgrzymujących do Piekar Śl.
3. W int. Rycerstwa Niepokalanej o Boże bł. opiekę Matki Bożej.
4. Za pomordowanych górników Wujka
1730 Nieszpory
1800 Za + Stanisława Cichockiego.

16 września - XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę!
Każdego roku w III niedzielę września na Jasną Górę pielgrzymują ludzie
pracy. Pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę po południu. O godz. 21. odbędzie się Apel Jasnogórski i droga krzyżowa. W programie jest również nocne
czuwanie. Głównym punktem uroczystości jest msza św. na szczycie Jasnej
Góry o godz. 11.00. Przewodniczy ks. abp Józef Kupny

KANCELARIA PARAFIALNA 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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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
3. 09. 18 św. Grzegorza Wielkiego
700 1. Za ++ Poleconych.
2. Za ++ Aleksandra, Romualda Radeckich i rodziców z obu stron.
900 1. W int. KS. Rozwój Katowice - zawodników, trenerów i działaczy.
2. Do Ducha Świętego w int. dzieci ze SP nr. 5 i młodzieży z ZSTiO nr 2.
00
18 Za ++ Różę i Stefana Stępała.
WTOREK
4. 09. 18.
700 1. Za + Zofię Tkacz w 15 r. śm.
2. Za + Marię Świderską.
1800 Za ++ Józefa Nowak, Erykę Nowak i rodziców z obu stron.
ŚRODA
5. 09. 18 św. Matki Teresy z Kalkuty
700 1. Przez wstaw. św. Józefa z prośbą o opiekę nad naszymi rodzinami.
2. Za + Janinę Wegehaupt - of. od Lucyny z rodziną.
1745 Nowenna do MBNP
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o potrzebne
łaski i zdrowie w int. Felicji i Mariana Stach z ok. r. ślubu.

CZWARTEK

6. 09. 18.

700 1. Za Kapłanów.
2. W int. seniorów, emerytów i rencistów.
/Po mszy św. nabożeństwo powołaniowe/
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1800 1. Za + Joachima Fojcik w 30 dzień po śm.
2. O nowe powołania.
PIĄTEK
7. 09. 18.
700 1. Do NSPJ w int. konających i umierających parafian - of. Ryc. Niepokalanej
2. W int. czcicieli NSPJ.
1630 Za + Alojzego Jaskułę - of. od. lok. z ul. W. Pola 11.
1730 Nabożeństwo do NSPJ
1800 Za + córkę Joannę Pilch w 6 r. śm.
SOBOTA
8. 09. 18. święto Narodzenia NMP
700 1. Za + męża Jerzego Gancarek w 22 r. śm.
2. W int. Żywego Różańca.
3. Za + Dorotę Wieczorek - of. od. lok. z ul. W. Pola 95.
1800 Za ++ matkę Irenę Kściuczyk, ojca Stefana u rodziców z obu stron.
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INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - WRZESIEŃ
I Róża - w int. dzieci, młodzieży i nauczycieli o światło Ducha Świętego.
II Róża - o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
III Róża - o beatyfikację ks. Jana Machy.
IV Róża - w int. uchodźców i wygnańców.
V Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji.
VI Róża - w int. chorych i cierpiących naszych parafian
VII Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca i ich rodzin.
VIII Róża - o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot.
IX Róża - o beatyfikację sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
X Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - o nowe powołania kapłańskie, zakonne
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
Zapisy do Żywego Różańca przyjmuje
ks. Proboszcz; obecnie trwa uzupełnienia XI Róży Żywego Różańca.
19. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość odpustową. Zapraszamy zwłaszcza na sumę odpustową o godz. 12.00. Prosimy górników o
przyjście w strojach galowych a dzieci po I-szej Komunii św. o przyjście w bieli. Zapraszamy poczty sztandarowe. Kaznodzieją odpustowym i sumistą będzie
ks. Jarosław Oleś, kapelan szpitalny oraz kapelan Poprawczaka z Pszczyny.
20. W związku ze zbliżającą się uroczystością odpustową gorąco prosimy parafian do pomocy w pracach przygotowawczych w kościele, w salkach a także
wokół kościoła. Panie i panów dysponujących wolnym czasem prosimy o przybycie w
piątek po mszy św. porannej.

21. W poniedziałek, 24 września pragniemy zorganizować parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę. MB Częstochowskiej chcemy zawierzyć całą naszą

parafię u progu nowego roku szkolnego. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Koszt: 20 zł.

22. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej a szczególnie „Gościa Niedzielnego”
i „Małego Gościa Niedzielnego”.

23. Od 9 września będziemy przeżywać VIII Tydzień Wychowania, a zakończy w sobotę 15 września br. W tym czasie będą miały miejsce spotkania z
rodzicami:
- spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum, a szczególnie kl. III – kandydatami do bierzmowania w poniedziałek, 10 września po Mszy wieczornej w
kościele.
- spotkanie z rodzicami dzieci z kl. II w czwartek, 13 września po Mszy wieczornej w kościele. Serdecznie zapraszamy.
W ostatnim czasie Bóg odwołał do wieczności: śp. Stanisława Wójcikowskiego (l. 78)
z ul. Ligockiej oraz śp. Anny Kowalczuk (l. 78) z ul. W. Pola. Wieczny odpoczynek…
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

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

Uwaga Dzieci!

W nowym roku szkolnym serdecznie zapraszamy na Msze św. szkolne
w każdy piątek o godz. 16.30!

Wszystkie dzieci serdecznie
zapraszamy na spotkania:

Spowiedź św. o godz. 16.00 w nastę- Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00
Ministranci w soboty o godz. 9.00
pującym porządku:
I piątek miesiąca - kl. III i IV
Ministrantów prowadzi ks. Rafał
II piątek miesiąca - kl. V, VI i VII
a Dzieci Maryi S. Ewa.
III piątek miesiąca - kl. VIII SP
oraz kl. III Gimnazjum

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJE WAKACJE 2018”
W związku z wakacjami zachęcamy Was drodzy czytelnicy do udziału w konkursie „Moje wakacje 2018”. 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.

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
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Narodzenie NMP!
W sobotę, 8 września, obchodzimy
jedno z najstarszych świąt maryjnych:
Narodzenie NMP. W naszej polskiej
tradycji znane jest jako święto Matki
Bożej Siewnej. Polecając Bożej
Opatrzności, za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne
plony pamiętajmy, że i my jesteśmy
„uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego.

Akcja „Żak”!
W niedzielę, 26 sierpnia przeprowadziliśmy w naszej parafii akcję
charytatywną „Żak”. Przez całą niedzielę panie z Zespołu Charytatywnego zbierały przed kościołem fundusze i przybory szkolne dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.
Udało nam się zebrać: 1 400 zł. Ponadto zebraliśmy również przybory
szkolne. Z całego serca dziękujemy
wszystkim darczyńcom, którzy aktywnie włączyli się w tę akcję.

Msza św. na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego!
Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 i
Gimnazjum w poniedziałek o godz.
9.00.
Serdecznie
zapraszamy.

Modlitwa za Rozwój Katowice!
W poniedziałek zapraszamy wszystkich kibiców na Mszę św. z okazji
rozpoczęcia nowego sezonu sportowego! Msza św. w int. zawodników,
trenerów, działaczy i kibiców Rozwoju Katowice zostanie odprawiona
o godz. 9.00!

Już za tydzień
ODPUST PARAFIALNY!
Suma odpustowa o godz. 12.00

N a
FUNDUJEMY
sztandaNOWY SZTANDAR
APOSTOLATU MARGARETKA rze bęOd najdawniejszych czasów ludzie
posługują się znakami i symbolami,
które w prosty sposób, wiadomy dla
wszystkich przekazują pewne treści.
Już od starożytności różne społeczności
ludzkie, które chciały zamanifestować
swoją obecność, swój określony system
wartości czy powiązania społeczne, za
pomocą prostego, jednoznacznego
symbolu, używały do tego celu sztandaru.
Spoglądając na sztandar, nasze myśli
kierują się ku wspólnocie, którą on
symbolizuje. Dlatego też w czasie różnych uroczystości i ważnych wydarzeń
pojawiają się sztandary, symbolizujące
obecność danej grupy społecznej. Z tej
racji proporce otoczone są szacunkiem
– nie dlatego iż są wykonane z określonego materiału czy mają bogaty haft,
ale dlatego że są symbolami danej
grupy osób.
Sztandar to również symbol świętości. Dlatego powinno się go otaczać
czcią i oddawać należne honory. Nasz
Sztandar niech będzie nie tylko symbolem, ale także wyrazem jedności naszych członków i naszych parafian z
wszystkimi kapłanami; naszego modlitewnego ich wsparcia.
W naszej parafii rozpoczęliśmy w
sierpniu akcję sztandarową, fundacji
nowego sztandaru Apostolatu Margaretka. Przy figurze św. Barbary
znajduje się skarbona do której można
składać ofiary na ten cel!
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KĄCIK SPORTOWY

d z i e
widoczne logo
Apostolatu,
kt ór ym
jest Margaretka czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę.
Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha
Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego
kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się
imię kapłana, natomiast na płatkach
imiona siedmiu osób, które składają
Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda
w jednym, wybranym przez siebie dniu
tygodnia.
Św. Jan Maria Vianney powiedział
kiedyś: "Nie ma złych kapłanów. Są
tylko tacy, za których wierni za mało
się modlą". Trzeba nam sobie wziąć
do serca słowa tego świętego. Przynależność do Apostolatu Margaretka jest
dowodem tego, że zależy nam na kapłaństwie, że chcemy mieć wokół siebie dobrych i świętych kapłanów.

NAJBLIŻSZY MECZ ROZWOJU KATOWICE
( U SIEBIE)

niedziela, 16.09.2018 godz. 15.00
Rozwój Katowice - Olimpia Grudziądz
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na stadion Rozwoju!

Przygotowanie do sakramentów św.!
Młodzież klas III uczęszczającą do szkół gimnazjalnych poza naszą parafią
prosimy o zgłoszenie w kancelarii parafialnej swego udziału w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Prosimy także by rodzice zgłosili w kancelarii parafialnej dzieci z naszej parafii, które przygotowują się do przyjęcia I-szej Komunii św., a uczęszczają
do szkół poza naszą parafią.

Z okazji urodzin

Irenie Herok

Z okazji urodzin
Marii Hanusik

błogosławieństwa Bożego,
opieki Królowej Różańca Św.
oraz dużo zdrowia, radości
i uśmiechu na każdy dzień życia
życzą
Członkowie
Żywego Różańca

błogosławieństwa Bożego,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Niepokalanej
oraz długich lat życia
w zdrowiu, szczęściu i radości
życzą

Koleżanki
z Zespołu Charytatywnego

Z okazji urodzin
Wszystkim ofiarodawcom, którzy
włączą się do fundacji nowego sztandaru już dziś składamy serdeczne
Bóg zapłać!
A jednocześnie zapraszamy do tworzenia nowych margaretek.

Irenie Herok
obfitych łask Bożych,
światła Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia i radości
życzy
Redakcja „Na Wujku”

Z okazji urodzin
Danucie Makowskiej
błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej i św. O. Pio
oraz dużo zdrowia i radości
życzy
Redakcja „Na Wujku”

Apostolat Margaretka
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