W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
1. Dziś przypada XXVI Niedziela Zwykła.
2. Nieszpory o godz. 17.30
3. Jutro, w poniedziałek rozpoczyna się Miesiąc Różańcowy. Zapraszamy w
tygodniu do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 17.15. W poniedziałek
szczególnie modlić się będziemy za mieszkańców ul. Józefa Gallusa.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.30 w salce. Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swą wiedzę religijną.
5. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Msza św. w int. I Róży, której patronuje św. Teresa o godz. 18.00.
6. We wtorek przypada wspomnienie św. Aniołów Stróżów
7. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie grupy „Margaretka”.
8. W I-szą środę miesiąca wszystkich Czcicieli św. Józefa - a szczególnie ojców
rodzin - zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin naszej parafii o godz. 7.00
9. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w środę w ramach różańca.
10. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
11. Msza św. za kapłanów w czwartek o godz. 7.00, Msza św. w intencji
czcicieli NSPJ w piątek o godz. 7.00.
12. W czwartek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. O godz. 18.00
msza św. przez wstaw. św. Franciszka w int. VI Róży Żywego Różańca.
13. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu a od
godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
14. I piątek miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby charytatywne naszej parafii.
15. W I-szy piątek o godz. 16. 30 zapraszamy na Mszę szkolną uczniów kl. I-IV.
Spowiedź dla kl. IV o godz. 16.00. W czasie piątkowego nabożeństwa zostaną
poświęcone różańce dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
16. Naszą młodzież szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do spowiedzi w
piątek o godz. 17.30 a następnie na mszę o godz. 18.00.
17. W piątek przypada również wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej. Msza
św. w int. II Róży, której patronuje Apostołka Miłosierdzia o godz. 16.30.
18. I-sza Sobota Miesiąca. Oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. Różaniec o godz. 6.30.
19. Odwiedziny chorych i starszych parafian w sobotę. Zgłoszenia w zakrystii.
20. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
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SOBOTA
6. 10. 18.
630 Różaniec w ramach nabożeństwa I-szej soboty.
700 1. Do Serca NMP w int. wynagradzającej - of. Rycerstwa Niepokalanej.
2. Za + Antoniego Krzywickiego.
3. Za ++ Poleconych.
00
18 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Marka Dykiel z ok. 60 r. ur.
NIEDZIELA
7. 10. 18.
730 Za ++ Józefa i Jadwigę Rakuś.
900 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MBNP z prośbą o światło Ducha Św.
w int. Natalii Czech z ok. 12 r. ur. oraz w int. rodziny.
45
10 Przez wstaw. Królowej Różańca Św. w int. Żywego Różańca.
1200 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MB Różańcowej z prośbą o Boże bł.
w int. Henryki Gancarek z ok.80 r. ur. i bł. dla całek rodziny.
1730 Nieszpory
1800 Za + Elżbietę Myśliwiec w 1 r. śm.
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
1. 10. 18 św. Teresy od Dzieciątka Jezus
700 1. Za ++ Poleconych.
2. Do Miłosierdzia Bożego w int. osób, które zwlekają a zawarciem
sakramentu małżeństwa o odwagę zawierzenia Bogu - of. Faustinum.
1715 Różaniec w int. mieszkańców ul. Gallusa
1800 1. Przez wstaw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w int. I Róży Żywego
Różańca.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł., zdrowie w int. Ireny Dominiak z ok. ur.
WTOREK
2. 10. 18. św. Aniołów Stróżów
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Marii.
2. Za + Marię Świderską.
3. Za ++ Poleconych.
00
18 Za ++ rodziców Teodorę i Antoniego Romanów oraz z rodziny.
ŚRODA
3. 10. 18
700 1. Za + Tadeusza Zemły - of. od rodz. Zielińskich i Kaletów.
2. Za + Annę Kowalczuk - of. od lok. z ul. W. Pola 77.
3. Przez wstaw. św. Józefa z prośbą o opiekę nad naszymi rodzinami.
/ po mszy porannej nabożeństwo do św. Józefa/
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł., w int. Anny i Stanisława z ok. 20 r. ślubu.

CZWARTEK

4. 10. 18. św. Franciszka z Asyżu
700 1. Za Kapłanów.
2. W int. emerytów, rencistów, seniorów.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1715 Nabożeństwo różańcowe w int. kapłanów oraz o nowe powołania
1800 1. Przez wstaw. św. Franciszka w int. VI Róży Żywego Różańca.
2. O nowe powołania.
PIĄTEK

5.10. 18. św. Faustyny Kowalskiej
700 1. Do NSPJ w int. konających i umierających parafian - of. Ryc. Niepokalanej
2. W int. Czcicieli NSPJ.
1630 Przez wstaw. św. Faustyny w int. II Róży Żywego Różańca.
1715 Różaniec z poświęceniem różańców dla dzieci.
1800 Za + ojca Tadeusza Bielec w 5 r. śm.
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INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - PAŹDZIERNIK
I Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
II Róża - w int. kapłanów oraz o nowe powołania
III Róża - o kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
IV Róża - o beatyfikację ks. Jana Machy.
V Róża - w int. uchodźców i wygnańców.
VI Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji.
VII Róża - w int. chorych i cierpiących naszych parafian
VIII Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca i ich rodzin.
IX Róża - o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot.
X Róża - o beatyfikację sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - w int. misyjnych Kościoła.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
Zapisy do Żywego Różańca przyjmuje
ks. Proboszcz; obecnie trwa uzupełnienia XI Róży Żywego Różańca.

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!
21. W sobotę odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca do katedry. Rozpoczęcie o godz. 10.30.
22. XV pielgrzymka nauczycieli pracujących oraz emerytów i wszystkich pracowników oświaty wraz z rodzinami do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w
Piekarach Śląskich odbędzie się w sobotę 6 października. Rozpoczęcie o godz.
11.00 mszą św.
23. W przyszłą niedzielę o godz. 10.45 msza św. w int. Żywego Różańca.
24. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pokrycie zużycia energii elektrycznej.
25. W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok 2019.
26. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Prosimy o pomoc i
w tym tygodniu.
27. Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
W ostatnim czasie Bóg odwołał do wieczności: śp. Kazimierza Nędzę ( l. 74)
z ul. W. Pola. Wieczny odpoczynek…
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MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Rozwiązanie zadania
w niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.45!
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W KATOWICACH-BRYNOWIE
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Zadanie! Modlitwa do Anioła Stróża!

Mikołajowi Katce składamy
Jak co roku, 2 października, przywołujemy w serdeczne Bóg zapłać za
przesłane zdjęcie na wakaliturgii pamięć o Aniołach Stróżach.
cyjny konkurs fotograficzny.
Kochane Dzieci!
Wasze zadanie polega na ułożeniu - własnymi Nagroda za udział w konkursie do odebrania w zakrystii!
słowami - modlitwy do Anioła Stróża!

KONKURS RÓŻAŃCOWY
Drogie Dzieci! W związku ze zbliżającym się miesiącem różańcowym ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Ulubiona tajemnica
różańcowa”. Technika dowolna.
Czas składania prac do 14. X. br.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!!!

Uwaga Dzieci!
Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na spotkania:
Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00
Ministranci w soboty o godz. 9.00
Ministrantów prowadzi ks. Rafał
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
Do użytku wewnętrznego
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Nabożeństwa różańcowe
codziennie o godz. 17.15
RÓŻANIEC ULICAMI
W rozpoczynającym się miesiącu
różańcowym pragniemy jak co roku
modlić się za całą naszą parafię według ulic. Poniżej przedstawiamy plan
przewidzianych nabożeństw za mieszkańców danej ulicy.

1.10 - J. Gallusa
8.10 - Mikołowska,
Parkowa i Piękna
15.10 - Wincentego
Pola, Boczna, Bugli,
Szybowa, Rycerska
22.10 - Ligocka, Dziewięciu z
Wujka, Wilcze Kąty
29.10 - w int. parafii
Serdecznie zapraszamy!

Żywy Różaniec pielgrzymuje!
VII Archidiecezjalna Pielgrzymka
„Żywego Różańca” i wspólnot maryjnych do katowickiej archikatedry odbędzie się w sobotę 6. października.
Szczegóły na str. 5

Grzegorzowi Pinkowskiemu z okazji urodzin
błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego oraz dużo zdrowia,
radości i uśmiechu na każdy dzień
życzą - Przyjaciele
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję ze celebrowanie Eucharystii w mojej intencji ks. Adamowi, seniorowi Brunonowi za złożone życzenia i laurkę, za osobiste życzenia,
modlitwy, kwiaty, prezenty, wiele serdeczności i życzliwości.
Bóg zapłać!

Urszula Kwiczała

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
Program XV pielgrzymki dla nauczycieli pracujących oraz emerytów i wszystkich pracowników oświaty wraz z ich rodzinami:
10.40 Początek pielgrzymki – modlitwa oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem
św. Jana Pawła II.
11.00 Msza św. w intencji nauczycieli, katechetów i pracowników oświaty pod
przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Olszowskiego.
12.00 Wykład pt.: „Wychowawca w procesie rozeznawania drogi życiowej
ucznia” ks. dr Marek Studenski
13.00 Piknik nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 2 w Piekarach Śl
14.30 Nabożeństwo w intencji nauczycieli, wychowawców i pracowników
oświaty prowadzone przez siostry Boromeuszki w Bazylice Najświętszej Maryi
Panny i św. Bartłomieja.

DAM PRACĘ!
Nieduża firma budowlana z terenu Piotrowic poszukuje 1-2 pracowników. Praca na cały lub część etatu, również dla emerytów
lub rencistów.
Telefon kontaktowy 601 669 754.
4

ZAPROSZENIE NA VII ARCHI- Połowa przekazanych ofiar wspiera w
DIECEZJALNĄ PIELGRZYM- danym roku jednego z naszych misjonarzy. W roku 2018 jest nim ks. Piotr
KĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
VII Archidiecezjalna Pielgrzymka
„Żywego Różańca” i wspólnot maryjnych do katowickiej archikatedry odbędzie się w sobotę 6. października br.
Hasło pielgrzymki:
Napełnieni Duchem Świętym trwamy
na modlitwie z Maryją.
Program pielgrzymki:
10.30 - przywitanie pielgrzymów i słowo moderatorów wspólnot
11.00 - modlitwa różańcowa /tajemnice
radosne/
12.00 - Msza św. koncelebrowana, pod
przewodnictwem ks. abp. Wiktora
Skworca
Od godz. 10.00, w oczekiwaniu na pielgrzymów, będziemy śpiewać pieśni
maryjne
Spotkaniu towarzyszyć będą kiermasze: z dewocjonaliami, wydawnictwami katolickimi oraz misyjny.
Delegacje wspólnot obecnych na pielgrzymce prosimy o zabranie z sobą
sztandarów lub chorągwi. Przed rozpoczęciem Eucharystii poczty sztandarowe zgromadzą się w przedsionku
katedry i wejdą do świątyni w uroczystej procesji.

Kołcz posługujący w Zambii.
Druga połowa naszych ofiar przekazywana jest na wsparcie ogólnopolskiego projektu misyjnego Żywego Różańca. Nad realizacją projektu czuwa
ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. W tym roku
pomagamy w budowaniu nowego
kościoła w Indiach północnych, w
prowincji Jammu & Kaszmir, w parafii
pw. Św. Anny w Basholi. Projekt jest
bardzo ambitny i tym bardziej potrzebny, gdyż ta wspólnota katolików jest
maleńka jak „ziarnko gorczycy” w porównaniu z otaczającymi ich muzułmanami z pobliskiego Pakistanu i hindusami z Tybetu oraz Indii. W tym regionie
pracuje w sumie 70 księży katolickich i
205 sióstr zakonnych, a w całej diecezji
jest 32 stacje i parafie misyjne. Ludność miejscowa nie jest w stanie podołać tej budowie której koszt oscyluje
wokół 33 tysięcy euro. Będą pracować
sami, zbierać fundusze, ale też wskazują na potrzebę pomocy. Dlatego Ojciec
Święty Franciszek poprzez Kongregację Ewangelizacji Narodów wskazał
nam to miejsce i tych naszych braci.
Najpierw otoczmy ich serdeczną modlitwą potem ofiarujmy cierpienia i
samotność i intencji ewangelizacji, a
jeśli możemy wspierajmy to dzieło w
akcji Żywy Różaniec dla misji.

ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI
Żywy Różaniec naszej archidiecezji
wspiera śląskich misjonarzy oraz www.pdrw.missio.org.pl
wraz z całym Żywym Różańcem w
www.pdpa.missio.org.pl
Polsce - jedno wskazane przez Ojca św.
www.pdm.archidiecezja.katowice.pl
dzieło misyjne w świecie.
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