W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta odpustowa. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Serdecznie witamy dzisiaj parafian i gości z okazji święta patronalnego
naszej świątyni. Życzymy wszystkim obfitych łask płynących od Chrystusa
Ukrzyżowanego. Cieszymy się także z obecności wśród nas ks. Jarosława Olesia, kapelana Szpitala w Pszczynie i Zakładu Poprawczego i Schroniska dla
Nieletnich w Pszczynie, który głosi słowo Boże i odprawi uroczystą sumę odpustową.
2. Nieszpory odpustowe o godz. 17.30.
3. Od dziś, 9 września rozpoczyna się VIII Tydzień Wychowania, a zakończy
w sobotę 15 września br. W tym czasie będą miały miejsce spotkania z rodzicami:
- spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum kl. III oraz VIII kl. SP – kandydatami do bierzmowania w poniedziałek, 10 września po Mszy wieczornej
w kościele.
- spotkanie z rodzicami dzieci z kl. III w czwartek, 13 września po Mszy wieczornej w kościele. Serdecznie zapraszamy.
4. W poniedziałek, 10 września o godz. 11.00 w katedrze pogrzeb śp. abpa
Szczepana Wesołego. Do udziału w pogrzebnie zachęca się wszystkich parafian
wraz z pocztami sztandarowymi. Natomiast w naszej parafii msza św. za + Arcybiskupa odbędzie się w piątek o godz. 16.30.
5. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.45 w salce. Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swą wiedzę religijną.
6. W poniedziałek o godz. 17.30 nabożeństwo do św. O. Pio. Do skarbony przy
figurze O. Pio można składać prośby i podziękowania.
7. W poniedziałek o godz. 18.00 msza św. w int. Czcicieli św. O. Pio. Po mszy
św. spotkanie Grupy Modlitewnej św. O. Pio.
8. We wtorek po mszy wieczornej spotkanie Rycerzy Niepokalanej.
9. W środę, 12 września przypada uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji.
10. Msza św. w int. Misji w środę o godz. 7.00
11. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17. 45.
12. W czwartek o godz. 7.00 będzie celebrowana Msza św. w intencji pomordowanych górników KWK Wujek. Bezpośrednio po niej przemarsz pod krzyż przy
kopalni „Wujek” skąd nastąpi rozpoczęcie pielgrzymki biegowej do grobu bł.
ks. Jerzego Popiełuszki.
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NIEDZIELA
16. 09. 18.
730 Za + Salomeę Lange w 1 r. śm.
900 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o Boże bł.,
oraz zdrowie w int. Jadwigi Soch-Bień z ok. 75 r. ur.
1045 Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego w nauce
w int. Mateusza z ok. 16 r. ur.
1200 Do Chrystusa Króla przez wstaw. św. Maksymiliana o trwałość małżeństw
i rodzin - of. Rycerstwa Niepokalanej.
1730 Nieszpory
1800 Za ++ Józefa i Jadwigę Rakuś.

Relikwie bł. Bartolo Longi na Brynowie!
W czerwcu br. do naszej parafii dotarły relikwie bł. Bartolo Longi.
Uroczyste ich wprowadzenie nastąpi we wtorek, 18 września na mszy św.
o godz. 18.00. Już dziś wszystkich czcicieli serdecznie zapraszamy.
PARAFIALNA BIBLIOTEKA
czynna w każdy piątek od godz. 16.30 do 17.30.

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
10. 09. 18
700 1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Adama Stroncika.
1730 Nabożeństwo do św. O. Pio.
1800 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za zakończoną pracę w int. Zygmunta.
2. W int. Czcicieli św. O. Pio.
WTOREK
11. 09. 18.
700 1. Za + Halinę Banachowicz we wspomn. ur.
2. Za ++ Poleconych.
1800 Za ++ rodziców: Jana i Martę Drozdek, Annę i Ryszarda Skrzypczyk i pokrew.
ŚRODA
12. 09. 18 Uroczystość NMP Piekarskiej
700 1. O wytrwałość i Boże bł. dla członków Ap. Margaretka i ich rodzin.
2. W int. Misji.
1745 Nowenna do MBNP
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o potrzebne
łaski i zdrowie w int. Kamili Dutkiewicz z ok. 30 r. ur.

CZWARTEK

13. 09. 18. św. Jana Chryzostoma
700 1. Za pomordowanych górników kopalni „Wujek”.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
15
17 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
1800 1. W int. Czcicieli MB Fatimskiej.
2. Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego
oraz zdrowie w int. Andrzeja Herok z ok. ur.
PIĄTEK
14.09. 18. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
700 Za + Stanisława Wójcikowskiego - of. od. szwagierki Elżbiety i rodziny Kudela
1630 1. Za + Monikę Szymczak w 2 r. śm.
2. Za + ks. abpa Szczepana Wesołego
1730 Nabożeństwo do bł. ks. Jerzego Popiełuszki
1800 1. Za Parafian.
2. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w int. Ojczyzny.
SOBOTA
15. 09. 18. NMP Bolesnej
700 1. Za ++ Katarzynę i Ludwika Kawa
2. Za + Henryka Porucznik - of. od. Rodziny Jakutek.
1800 Za + Adama Stroncika we wspomn. ur.
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FUNDUJEMY SZTANDAR
APOSTOLATU MARGARETKA
Rozpoczęliśmy akcję sztandarową, fundacji nowego sztandaru Apostolatu Margaretka.
Przy figurze św. Barbary znajduje się skarbona do
której można składać ofiary na ten cel!

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
13. W czwartek przypada rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15! Po Mszy św. procesja z figurą wokół kościoła. Prosimy o przyniesienie świec.
14. W piątek przypada święto Podwyższenia Krzyża Św. W tym dniu możliwość poświęcenia krzyży. O godz. 18.00 msza za parafian.
15. Uczniów kl. V, VI i VII zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz.
16.00. Msza św. szkolna o 16.30.
16. W piątek godz. 18.00 msza św. w int. naszej Ojczyzny przez wstaw. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Natomiast o godz. 17.30 nabożeństwo do bł. kapłana
w int. ludzi pracy z uczczeniem jego relikwii.
17. W sobotę przypada wspomnienie NMP Bolesnej.
18. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
19. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się XXXVI Pielgrzymka
Ludzi Pracy. Uroczysta msza św. będzie celebrowana o godz. 11.00.
20. W przyszłą niedzielę, III miesiąca - kolekta specjalna na zakup wyświetlaczy do kościoła. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie
ofiary a szczególnie kopertowe. Również serdeczne podziękowanie za wszelkie
ofiary przelewane na konto parafialne.
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”.
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Rozwiązanie zadania
w niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.45!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

Nr 36 (573)

Zadanie - Obraz MB Piekarskiej
Pytanie: Ile lat mija w tym roku od konsekracji kościoła w Piekarach?
W 1318 r. dokonano jego konsekracji już w bocznym ołtarzu.
W 1702 r. obraz wywieziono do Opola z uwagi na niebezpieczeństwa walk toczonych w ramach wojny północnej. W Piekarach znajduje się siedemnastowieczna replika malowidła,
stworzona na czas nieobecności oryginału. 15 sierpnia 1925 nastąpiła uroczysta koronacja obrazu Madonny Piekarskiej koronami darowanymi i poświęconymi przez papieża
Piusa XI. Rekoronację przeprowadzono w 1965 r.

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

Uwaga Dzieci!
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
III piątek miesiąca - kl. VIII SP
a Dzieci Maryi S. Ewa.
oraz kl. III Gimnazjum

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

Rok XII

9.09.2018

ODPUST PARAFIALNY
Wszystkim Drogim Parafianom
i Gościom składamy serdeczne
życzenia odpustowe.
Życzymy wielu łask Bożych
radosnego świętowania
i błogosławionego czasu Odpustu!
Sumę odpustową o godz. 12.00
i kazanie odpustowe wygłosi
ks. Jarosław Oleś
kapelana Szpitala w Pszczynie
i Zakładu Poprawczego i Schroniska
dla Nieletnich w Pszczynie

Święcenia biskupie
ks. dr. Grzegorza Olszowskiego
odbędą się
w katowickiej katedrze
w środę 12 września br.
o godz. 12.00
Serdecznie zapraszamy!

Pogrzeb śp. abp Szczepana
Wesołego

Pogrzeb śp. abp Szczepana Wesołego
odbędzie się w poniedziałek, 10 września 2018 r. o godz. 11.00 w katowickiej katedrze.
PIELGRZYMKA BIEGOWA
Uroczystościom pogrzebowym bęDO GROBU BŁOGOSŁAWIONEGO
dzie przewodniczył arcybiskup gnieźKS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nieński Wojciech Polak, Prymas
13. IX. 2018
Polski. Po Mszy św. trumna z ciałem
Zmarłego
zostanie przeniesiona do
Program
grobowca
biskupów
w kościele świę- godz. 7.00 - Msza św. za pomordotych apostołów Piotra i Pawła w Kawanych górników Wujka
- Przemarsz pod krzyż przy kop. Wu- towicach.
jek - uroczystości pod krzyżem - złoCzytaj również na str. 4
żenie kwiatów i start.

Nieszpory niedzielne
odprawimy o godz. 17.30

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA Papież Paweł VI w 1968 r. ustanowił go
METROPOLITY KATOWICKIE- biskupem pomocniczym archidiecezji
GO O ŚMIERCI I POGRZEBIE gnieźnieńskiej z zadaniem wspomagania
ŚP. ABP. SZCZEPANA WESOŁEGO
Drodzy Diecezjanie!
Z głębokim żalem informuję, że 28 sierpnia 2018 r. zmarł w Rzymie w 92. roku
życia, 62. roku kapłaństwa i 50. roku
biskupstwa arcybiskup Szczepan Wesoły, duszpasterz Polonii, patriota i wielki
syn górnośląskiej ziemi.
Abp Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 r. w Katowicach. Tuż przed
wybuchem II wojny światowej opuścił
wraz z rodziną Katowice i wyjechał do
Jarosławia. W październiku 1943 r. skierowano go na roboty przymusowe do Niemiec, a w 1944 r., po przeszkoleniu wojskowym, wysłano na front zachodni na
południe Francji. Wkrótce przedostał się na
stronę aliancką i wraz z polskimi jednostkami uczestniczył w walkach z Niemcami
w Algierii i we Włoszech jako radiotelegrafista w oddziałach łączności.
Po zakończeniu wojny kilka lat pracował
jako pracownik fizyczny w Wielkiej Brytanii. W 1950 r. wstąpił do kolegium jezuickiego w Londynie. W latach 1951–1957
przygotowywał się do kapłaństwa w Rzymie; tam też w 1956 r. przyjął święcenia
kapłańskie i został kapłanem diecezji katowickiej.
Po święceniach pracował przy polskich
wydawnictwach związanych z Millenium
Chrztu Polski i był duszpasterzem emigrantów polskich we Włoszech. W tym czasie
podjął studia specjalistyczne na rzymskich
uczelniach. W latach 1962–1965 kierował
sekcją słowiańską Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. W 1967
r. uzyskał doktorat z teologii i mianowano
go kierownikiem Centralnego Ośrodka
Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie.
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duszpasterstwa emigracyjnego. Sakrę biskupią przyjął z rąk prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyńskiego.
W latach 1980–2007 był rektorem rzymskiego kościoła św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Pełnił ponadto funkcje przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora
kwartalnika „Duszpasterz polski za granicą”. W 2003 r. przeszedł na emeryturę.
W ramach prac Konferencji Episkopatu
Polski był sekretarzem Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz członkiem
Komisji Maryjnej i Komisji ds. Środków
Społecznego Przekazu. Wchodził w skład
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.
Zwany „biskupem na walizkach”, także po
przejściu na emeryturę, jak długo pozwalały mu siły i stan zdrowia, służył Polakom
rozsianym po świecie jako ich pasterz,
przyjaciel i nauczyciel.
W 1996 r. przyznano mu honorowe obywatelstwo Katowic oraz wyróżniono go licznymi nagrodami honorowymi, kościelnymi
i państwowymi, wśród nich Krzyżem Wielkim i Orderem Orła Białego.
Informuję, że pogrzeb śp. abp. Szczepana Wesołego odbędzie się w poniedziałek
10 września 2018 r. o godz. 11 w katowickiej katedrze.
Uroczystościom pogrzebowym będzie
przewodniczył arcybiskup gnieźnieński
Wojciech Polak, Prymas Polski.
Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego
zostanie przeniesiona do grobowca biskupów w kościele świętych apostołów
Piotra i Pawła w Katowicach.
Ks. Abp Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki

KĄCIK SPORTOWY
NAJBLIŻSZY MECZ ROZWOJU KATOWICE
( U SIEBIE)

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

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję ks. Seniorowi Brunonowi za celebrowanie Mszy św. w
mojej intencji oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. za złożone
życzenia i kwiaty - serdeczne Bóg zapłać.

Irena Herok

VIII Tydzień Wychowania

posługę święceń, życie konsekrowane?”

„Młodzież, wiara, rozeznanie powołania” to temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które rozpocznie się za miesiąc w Rzymie. Autorzy dokumentu przygotowującego
nas do owocnego przeżycia synodu,
chcą się skupić „na rozeznaniu powołania, czyli procesie, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia w dialogu z
Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej stanu życia.
Jeśli pytanie, jak nie zmarnować szansy
na samorealizację dotyczy wszystkich
mężczyzn i kobiet, to dla osoby wierzącej staje się ono jeszcze bardziej intensywne i głębokie. Jak żyć dobrą nowiną
Ewangelii i odpowiedzieć na
wezwanie, które Bóg kieruje do każdego, kogo spotyka: poprzez małżeństwo,

Głos powołania trzeba najpierw usłyszeć. W tegorocznym Liście Pasterskim
z okazji VIII Tygodnia Wychowania
biskupi polscy przypomnieli słowa papieża Benedykta XVI, który napisał, że
„kompasem” umożliwiającym obranie w życiu właściwego kierunku jest
Pismo Święte:
„W młodości pojawiają się nieodparte i
szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać
swojej egzystencji. Na te pytania tylko
Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź.
(…) Powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma świętego i
bliskim obcowaniu z nim, aby było
niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini)
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