W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś w niedzielę, III miesiąca - kolekta specjalna na zakup wyświetlaczy do kościoła. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary a
szczególnie kopertowe oraz przelewy bankowe.
1. Dziś przypada XXIV Niedziela Zwykła. Jest to również Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu. Natomiast na Jasnej Górze odbywa się
XXXVI pielgrzymka Ludzi Pracy.
2. Nieszpory dziś o godz. 17.30.
3. Od jutra w kancelarii parafialnej będzie można zamawiać intencje mszalne
na 2019 rok Pamiętajmy o naszych zmarłych ale również i o nas żyjących - w
dniu urodzin, imienin, rocznicy małżeństwa.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.45 w salce katechetycznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swą wiedzę religijną.
5. We wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
6. We wtorek na mszy św. o godz. 18.00 nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bartola Longi. Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe, dzieci,
młodzież i wszystkich parafian. Msza św. będzie celebrowana w int. ofiarodawców relikwiarza, relikwiarium i wszystkich czcicieli bł. Bartola Longi.
7. Wszystkich Czcicieli św. Antoniego zapraszamy na Mszę św. w ich intencji
we wtorek o godz. 7.00 a następnie na nabożeństwo do św. Antoniego z możliwością uczczenia jego relikwii.
8. We wtorek chcielibyśmy odprawić 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. 18.50 - I część radosna - prowadzą I, II i III Róża - intencja: za czcicieli
bł. Bartola Longi i wszystkich członków Żywego Różańca
godz. 19.20 - II część światła - prowadzą IV, V i VI Róża - intencja: za naszą
parafię o umocnienie w wierze i nawrócenie grzeszników.
godz. 19.50 - III część bolesna - prowadzą VII, VIII i IX Róża intencja: za nasze rodziny, dzieci i młodzież u progu nowego roku szkolno - katechetycznego.
godz. 20.20 - IV część chwalebna - prowadzą X, XI i XII Róża - intencja: za
naszą Ojczyznę w 100 lecie odzyskania niepodległości.
9. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17. 45.
10. W środę przypada wspomnienie św. Januarego.
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2. Za + Dorotę Wieczorek w 30 dzień po śm.
3. Za + Annę Kowalczuk - of. od lok. z ul. W. Pola 77.
1800 Za + Ludwika Matuszek.
NIEDZIELA
23. 09. 18.
730 1. Przez wstaw. św. O. Pio w int. III Róży Żywego Różańca.
2. W int. Grupy Modlitewnej św. O. Pio.
900 Za ++ mamę Elżbietę Zawronek i syna Arkadiusza.
1045 Za ++ Jolantę i Stefana Rączkowskich.
1200 Chrzty. Roczki: Anna Frankowska, Kuba Nguyen-Minh
1730 Nieszpory
1800 Za + Mateusza w 3 r. śm. i męża Jana.
W poniedziałek, 17 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego
na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w
obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
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
17. 09. 18
700 1. Za ++ Jarosława Husaka w 2 r. śm. i rodziców.
2. Za ++ Poleconych.
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośbą o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów wrześniowych - of. Ap. Margaretka.
WTOREK
18. 09. 18. św. Stanisława Kostki
700 1. W int. Czcicieli św. Antoniego.
2. Za cierpiących i konających.
00
18 1. Przez wstaw. Matki Bożej w int. kobiet, aby miały odwagę przyjąć
macierzyństwo - of. Rycerstwa Niepokalanej.
2. W int. czcicieli i fundatorów relikwiarza i relikwiarium bł. Bartolo Longi.
Po mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie!
ŚRODA
19. 09. 18 św. Januarego
700 1. Przez Niepokalane Serce NMP w int. osób najbardziej bezbronnych dzieci poczętych, chorych i samotnych - of. Rycerstwa Niepokalanej.
2. Za + Irenę Kściuczyk - of. od sąsiadów w ul. Mikołowskiej 129.
3. Za + Stanisława Wójcikowskiego - of. od Doroty Pacoń z rodziną.
1745 Nowenna do MBNP
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o potrzebne
łaski i zdrowie w int. Edmunda Polewanego z ok. r. ur.

CZWARTEK

20. 09. 18.

700 1. Za + Bogumiłę Mejsner - of. od lok. z ul. Gallusa 11d.
2. Za + Stanisława Wójcikowskiego - of. od bratowej Barbary z rodziną.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo do św. Rity.
1800 1. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Rity o Boże bł. dla rodz. Jakutek
2. W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
PIĄTEK
21.09. 18. św. Mateusza
00
7 Do Opatrzności Bożej o zdrowie dla Mariana i Haliny Frydel i całej rodziny.
1630 Za + męża Norberta Jana Majowskiego.
1730 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
1800 1. W int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego, a szczególnie „Faustinum”.
2. Za ++ Poleconych.
SOBOTA
22. 09. 18.
00
7 1. Za ++ rodziców Annę Kóska w 7 r. śm., Emila Kóska oraz z rodziny.
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FUNDUJEMY SZTANDAR
APOSTOLATU MARGARETKA
Prowadzimy akcję sztandarową, fundacji nowego
sztandaru Apostolatu Margaretka.
Przy figurze św. Barbary znajduje się skarbona do
której można składać ofiary na ten cel!
11. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu a od
godz. 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 poświęcone na zakończenie nabożeństwa. Będzie również możliwość uczczenia relikwii św. Rity. O godz. 18.00 msza św. w
intencjach czcicieli św. Rity i za jej czcicieli.
13. W piątek przypada święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
14. Uczniów kl. III Gimnazjum oraz VIII kl. SP zapraszamy do spowiedzi
św. w piątek o godz. 16.00 a następnie na Mszę św. o 16.30. Jednocześnie informujemy, iż w czasie tej Mszy św. Młodzież rozpocznie uroczyste przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
15. W III piątek miesiąca spotkanie członków „Faustinum” o godz. 16.45 w
salce; natomiast o godz. 18.00 msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
16. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z możliwością uczczenia relikwii
św. Faustyny. o godz. 17.30.
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. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.45 w salce.
19. Msza św. chrzcielna wraz z błogosławieństwem rocznych dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Zapisy dzieci do chrztu i roczku w kancelarii.
20. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
21. W przyszłą niedzielę, 23 września przypada wspomnienie św. O. Pio.
Wszystkich Czcicieli św. O. Pio serdecznie zapraszamy na mszę św. w int.
Grupy Modlitewnej św. O. Pio o godz. 7.00 .
22. Msza św. w int. III Róży Żywego Różańca im. św. O. Pio o godz. 7.00.
23. W przyszłą niedzielę w naszej parafii gościć będziemy O. Oblata z Koszutki, który wygłosi Słowo Boże a po Mszy św. będzie rozprowadzać kalendarze misyjne na przyszły rok.
24. 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.
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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 37 (574)

Zadanie: co tu się nie zgadza? Znajdź 9 różnic między rysunkami

Rok XII

16.09.2018

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Relikwie bł. Bartola Longi
w parafii!

Kochane dzieci!

Uwaga Dzieci!

Serdecznie zapraszamy na Msze św.
Wszystkie dzieci serdecznie
szkolne w piątek o godz. 16.30!
zapraszamy na spotkania:
Spowiedź św. o godz. 16.00 w następującym porządku:
Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00
I piątek miesiąca - kl. III i IV
Ministranci w soboty o godz. 9.00
II piątek miesiąca - kl. V, VI i VII
III piątek miesiąca - kl. VIII SP Ministrantów prowadzi ks. Rafał
oraz kl. III Gimnazjum
a Dzieci Maryi S. Ewa.

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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W poniedziałek, 24 września o
jego światła wiagodz. 14.00 wyruszy do Częstochowy
ry i nadziei. Ta twierdza Maryi i miłonasza pielgrzymka autokarowa.
ści, która jednak nie jest odizolowana
Zapisy w zakrystii. Koszt: 20 zł.
od świata, nie jest «katedrą na pustyni» — jak to się zwykło określać — ale
Program:
wkomponowana jest w życie mieszkań- Godz. 14.00 - wyjazd
ców tej doliny, by ich ratować i pobu- Godz. 15.30 - Droga Krzyżowa

dzać do działania”.

Papież Benedykt XVI w Pompejach
19.X.2008 r.

Godz. 17.30 - msza św. przed cudownym obrazem
Godz. 21.00 - Apel jasnogórski

Relikwie bł. Bartola Longi
na Brynowie!
W czerwcu br. do naszej parafii dotarły relikwie bł. Bartoloa Longi. Uroczyste ich wprowadzenie nastąpi we
wtorek, 18 września na mszy św. o
godz. 18.00. Już dziś wszystkich czcicieli serdecznie zapraszamy.
Pragniemy również przypomnieć sylwetkę bł. B. Longi.
Bł. Bartolo Longo, założyciel słynnego
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w
Pompejach przyszedł na świat 10 lutego
1841 r. w Latiano w poł. Włoszech. Pobożni rodzice, przekazali mu najwyższe
wartości duchowe i nauczyli go także modlitwy różańcowej.
Po ukończeniu szkoły elementarnej i średniej podjął studnia prawnicze na Uniwersytecie w Neapolu i Lecce. Studia zakończył
doktoratem. Tu zaraził się duchem laickim
i oddał się modnym w tym czasie praktykom spirytystycznym. Nawet przyjął
„święcenia kapłańskie” i jako kapłan szatana przez całe lata wyśmiewał Kościół Katolicki, księży, a także zwalczał wszelkie
zagadnienia związane z religią katolicką.
Wrócił do wiary dzięki przyjaźni z profesorem Vincenzo Pele oraz oddziaływaniu
o.Alberta Radeute, dominikanina. Powrót
do Boga zupełnie zmienił jego drogi. Porzucił błyskotliwie rozpoczętą praktykę
sądowniczą w Lecce na rzecz działalności
religijnej. Usłyszał w głębi serca głos, który mówił: „Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj
nabożeństwo Różańca Świętego, bo ten,
kto to czyni, nigdy nie zginie” Tak obiecała Matka Boża św. Dominikowi. Longo
podniósłszy rękę do góry na znak przysięgi
rzekł: ”Jeżeli Twoja obietnica, Matko jest
prawdziwa, to na pewno odzyskam upra4

gniony spokój sumienia i będę zbawiony,
bo nie opuszczę tej krainy, dopóki nie rozszerzę Twego nabożeństwa różańcowego
stąd jak najdalej”. Longo dotrzymał swego
przyrzeczenia.
Został świeckim tercjarzem dominikańskim i poświęcił życie Maryi Różańcowej. Aby wyeksponować upodobanie do
modlitwy różańcowej, przyjął imię brata
Rosario. Zaczął w okolicy katechizację i
szerzenie Różańca. 13 października 1875 r.
sprowadził do Pompejów do podupadłej
parafii wizerunek Maryi Różańcowej,
który nazwał: „Narzędziem do realizacji
jednego z największych zamierzeń Bożego
Miłosierdzia”. Ten fakt ożywił religijnie
miejscową społeczność. Longo wraz ze
swoją małżonką hr. Marianną de Cusco,
żarliwą współpracownicą w apostołowaniu,
wznosi na ruinach pompejańskich wspaniałą świątynie, dziś o światowej sławie
wśród Jej czcicieli. Rozwija w Pompejach
działalność misyjną, zakłada sierocińce,
domy opieki dla dzieci więźniów, żłobki,
szkoły i warsztaty pracy dla miejscowej
młodzieży. Na gruzach starego miasta powstało dzięki niemu nowe miasto – miasto
Królowej Różańcowej.
Longo pisał też książki o historii Różańca
Świętego, układał nowenny oraz modlitewnik dla potrzeb świątyni. Jest też fundatorem Zgromadzenia Sióstr Różańca Świętego w Pompejach. Jako tercjarz dominikański wielokrotnie zwracał się w imieniu
Maryi do świata, rozpowszechniał Jej
chwałę i głosił Jej cuda. Temu celowi służyło czasopismo „Różaniec Nowej Pompei”.
Dawny satanista, oddany konwertyta, szanowny prawnik i opiekun sierot przeżył 85
lat. Zmarł 5 października 1926 r. Grobowiec Longo i Jego żony znajduje się w
krypcie sanktuarium.

KĄCIK SPORTOWY
NAJBLIŻSZY MECZ ROZWOJU KATOWICE
( U SIEBIE)

niedziela, 16.09.2018 godz. 15.00
Rozwój Katowice - Olimpia Grudziądz
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy
przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości odpustowej.
Tym wszystkim, którzy przygotowali kościół, salki i teren wokół kościoła
oraz pomagali w dniu odpustu - w kościele, w salce i na probostwie.
Dziękuję Kapłanom, S. Ewie, całej służbie liturgicznej, dzieciom w bieli,
orkiestrze, naszym górnikom, pocztom sztandarowym,
górnikom niosącym baldachim, firmie PTM oraz
Wszystkim Parafianom za udział - serdeczne Bóg zapłać!
Ks. Proboszcz

Historia Obrazu Królowej
Różańca Św.
13 listopada 1875 r., znany już w tym
czasie z działalności apostolskiej Bartolo
Longo sprowadził do Pompejów.
W jednym z neapolitańskich sklepów znalazł nawet odpowiedni obraz, jednak nie
było go stać na jego zakup. W drodze powrotnej Bartolo rozmawiał na ten temat z
zakonnikiem Alberto Radente, który opowiedział mu o obrazie, jaki pewna zakonnica, matka Conetta, przechowywała w swoim klasztorze. Zakonnik zachęcał go, by
poprosił o ów wizerunek. Pierwotnie obraz
ten Alberto znalazł w sklepie z rupieciami i
nabył za znikomą cenę - równowartość
jednego dolara. Po jakimś czasie podarował
go zakonnicy. Bartolo obejrzał obraz, który
bardzo się mu nie spodobał, zarówno z
powodu jego nędznego stanu, jak i braku
wartości artystycznych. Opisał go tymi
słowami: Nie tylko był podziurawiony
przez robactwo, ale ponadto Madonna mia-

ła pospolity, typowy dla wieśniaczek, wyraz twarzy...nad głową brakowało kawałka
płótna... Jej opończa cała była popękana.
Nie wspomnę już o brzydocie innych postaci. Św. Dominik wyglądał jak skończony prostaczek. Na lewo od Maryi stała św.
Róża. Potem zmieniłem ją na św. Katarzynę Sieneńską. Wahałem się czy mam przyjąć ten podarunek, czy też podziękować. W
końcu wziąłem go. Do tej decyzji skłoniła
Bartolo matka Concetta, mówiąc: Weź go;
zobaczysz, że Matka Boża użyje tego obrazu, by zdziałać mnóstwo cudów. Okazało
się, że były to prorocze słowa. Wizerunek
był za duży, by Bartolo mógł sam go przewieźć. Zawinął go więc w prześcieradło i
oddał wozakowi, który przewoził różne
towary między Neapolem a Pompeją. Nie
znając zawartości paczki woźnica położył
ją na stercie obornika, który wiózł na pobliskie pole.
W ten oto, zdawałoby się złowróżbny
sposób, Matka Boska Różańcowa przybyła do Pompei 13 listopada 1875 r.
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