W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii a szczególnie na pokrycie energii elektrycznej. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś przypada XXVII Niedziela Zwykła.
2. Nabożeństwo Różańcowe dziś o godz. 17.15.
3. Zapraszamy w tygodniu do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 17.15. W
poniedziałek szczególnie modlić się będziemy za mieszkańców ulic: Mikołowska, Parkowa i Piękna.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.30 w salce.
5. W poniedziałek msze św. z formularzem o Duchu Świętym!
6. W poniedziałek po mszy św. wieczornej spotkanie Żywego Różańca.
7. Nowenna do MBNP w środę w ramach różańca.
8. W czwartek wspomnienie św. Jana XXIII.
9. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu a od godz.
17.30 okazja do spowiedzi św.
10. W czwartek o godz. 18.00 msza św. w int. Czcicieli św. O. Pio. Nabożeństwo do św. O. Pio w ramach modlitwy różańcowej. Prośby i podziękowania
można składać do skarbony pod figurą świętego. Po mszy św. spotkanie Grupy
Modlitewnej św. O. Pio.
11. Uczniów kl. V, VI i VII zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 16.00.
Msza św. szkolna o 16.30.
12. W piątek godz. 18.00 msza św. w int. naszej Ojczyzny przez wstaw. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki w roku jubileuszu - 100-lecia odzyskania niepodległości.
13. 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
14. W sobotę przypada rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15! O godz. 18.00 Msza św. w int. Czcicieli MB Fatimskiej a po niej procesja z figurą wokół kościoła. Prosimy o przyniesienie
świec.
15. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
16. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy wspomnienie św. Małgorzaty
Marii Alacoque.
17. W przyszłą niedzielę tj. 14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. Królowej Różańca św. powierzamy wszystkich pracowników
oświaty.
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SOBOTA
13. 10. 18.
700 1. Za ++ męża Ryszarda Żur, córkę Stefanię Gierlotka, rodziców z obu stron,
Józefa Ratka oraz Gerarda i Jadwigę Skatuła.
2. Za + Edwarda Żołdaka we wspomn. ur. i imienin.
3. Za ++ Poleconych.
15
17 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
1800 W int. Czcicieli MB Fatimskiej.
/ po mszy św. procesja z figurą MB Fatimskiej/
NIEDZIELA
14. 10. 18.
730 Za ++ Czesława Cichorskiego w 9 r. śm. oraz rodziców z obu stron.
900 Za + Weronikę Kmiecik - of. od lok. z ul. Gallusa 11.
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.
w int. Małgorzaty i Tadeusza Nizio z ok. 35 r. ślubu.
1200 Za ++ Janinę Teresę Przydatek oraz rodziców z obu stron.
1715 Różaniec w int. nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.
1800 Za ++ Pelagię Chwila w 8 r. śm. i z rodziny.
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
8. 10. 18 ( formularz mszalny o Duchu Świętym)
700 1. Za ++ wnuka Michała Żurek i z rodzin: Ścisłowski, Kruszyński
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Poleconych.
1715 Różaniec w int. mieszkańców ulic: Mikołowska, Parkowa i Piękna
1800 1. Za ++ Magdalenę, Stanisława, Antoniego i Piotra Jucha i z rodziny.
2. Przez wstaw. NMP, aby Duch Święty rozbudziła w ludzkich sercach
tęsknotą za świętością - of. Rycerstwo Niepokalanej.
WTOREK
9. 10. 18. bł. Wincentego Kadłubka
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. i zdrowie w int. Lucyny Woszczyk z ok. ur
2. Za + Elżbietę Szymańską.
3. Za ++ Poleconych.
1800 Za ++ męża Franciszka Kaszub, syna Marka, rodziców z obu stron
i S. Celinę Plewka.
ŚRODA
10. 10. 18
700 1. Za ++ rodziców Stanisławę i Kazimierza oraz siostrę Jadwigę.
2. Za ++ Poleconych.
3. Za + Kazimierza Nędzę - of. od brata Józefa z rodziną.
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
bł. Boże w int. Haliny Ganszczyk z ok. 92 r. ur.

CZWARTEK

11. 10. 18. św. Jana XXIII

00

7

1. Za ++ męża Henryka Gruchlik, rodziców z obu stron i rodzeństwo.
2. Za cierpiących i konających.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1715 Nabożeństwo różańcowe ze św. O. Pio.
1800 1. Przez Niepokalane Serce NMP i św. Michała Archanioła, aby krzyże,
kościoły i świątynie nie były burzone ani profanowane - of. RN.
2. W int. Czcicieli św. O. Pio.

PIĄTEK

12.10. 18.

700 Za ++ rodziców Jana i Annę Dominiak.
1630 Za ++ męża Jana Jakubowskiego, rodziców z obu stron, braci: Jana
i Antoniego Loska
1800 1. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w int. Ojczyzny.
2. Za + Janinę Wegehaupt - of. od pracowników SP5
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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.
Dzisiejsza niedziela ( wspomnienie Królowej Różańca Św.) i cały październik
stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy się z parafian, którzy należą już do tych róż,
a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre
róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszamy na
spotkanie w poniedziałek po mszy wieczornej.

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!
18. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
19. W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok 2019.
20. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, kiedy liczniej odwiedzamy cmentarze. Pamiętajmy również o modlitwach za naszych bliskich zmarłych. W zakrystii są przyjmowane zalecki za zmarłych, za których
będziemy odmawiać różaniec w pierwszych tygodniach listopada i odprawiać
Msze św.
21. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele. Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
22. Zachęcamy do czytania „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 40 (577)

Zadania różańcowe!
1. Uzupełnij brakujące 2. Uzupełnij brakujące 3. Uzupełnij brakujące
nazwy tajemnic:
nazwy tajemnic:
nazwy tajemnic:

1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie
3. …………………..
4. …………………..
5. Znalezienie
świątyni

w

1. Chrzest Jezusa w Jor- 1. Zmartwychwstanie
danie
2. Wniebowstąpienie
2. .................................
3. ................................. 3. ………………….
4. Przemienienie
na Górze Tabor

4. Wniebowzięcie

5. …………………….

5. …………………..

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!!!
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

7.10.2018

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Nabożeństwa różańcowe
codziennie o godz. 17.15
RÓŻANIEC ULICAMI
W miesiącu różańcowym pragniemy
jak co roku modlić się za całą naszą
parafię według ulic. Poniżej przedstawiamy plan przewidzianych nabożeństw za mieszkańców danej ulicy.

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
W poniedziałek, 8 października
po mszy św. wieczornej odbędzie
się spotkanie Żywego Różańca.

Modlimy się za młodzież!!!
Kościół Powszechny w październiku
tego roku przeżywa szczególne wydarzenie: w Watykanie, pod przewodnictwem Papieża Franciszka toczą się
obrady XV zgromadzenia ogólnego
synodu biskupów.
Sesje synodalne będą odbywały się
w dniach 3-28 października i będą
poświęcone tematowi: „Młodzież,
wiara i rozeznawanie powołania”.
Aby to wielkie dzieło przyniosło głęboki owoce, potrzebuje przede wszystkim wsparcia ze strony wiernych, którzy otoczą je modlitwą, podejmą w
jego intencji osobistą ofiarę i wyrzeczenie.
Podczas obrad w niedzielę, 14 października br., Ojciec Święty będzie
również przewodniczył uroczystości
kanonizacji Papieża Pawła VI i ks.
abp. Oscara Arnulfo Romero (19171980). Oprócz Biskupa Rzymu i arcybiskupa San Salvadoru do chwały ołtarzy zostaną wyniesieni dwaj włoscy
księża diecezjalni oraz dwie zakonnice – z Niemiec i Hiszpanii.

Ojciec Święty Franciszek wzywa do naszych, ale od
codziennego Różańca i modlitwy do wszelakich złych
przygód racz nas
św. Michała Archanioła za Kościół
zawsze wybawiać,
Ojciec Święty postanowił zachęcić
Panno chwalebna i
wszystkich wiernych na całym świecie
błogosławiona. O
do odmawiania przez cały paździerPani nasza, Oręnik codziennie Różańca Świętego.
downiczko nasza,
Chodzi o zjednoczenie się w komunii i
Pośredniczko napokucie, jako lud Boży, prosząc Matkę
sza, Pocieszycielko nasza. Z Synem
Bożą i Świętego Michała Archanioła,
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu
aby chronili Kościół od diabła, który
nas polecaj, swojemu Synowi nas oddazawsze stara się oddzielić nas od Bowaj. Amen”.
ga i dzielić między nami.
Ojciec Święty spotkał się z o. Fréderic Tą prośbą o wstawiennictwo, Ojciec
Fornos S.I., międzynarodowym dyrek- Święty prosi wiernych całego świata o
torem Światowej Sieci Modlitwy za modlitwę, aby Święta Boża RodzicielPapieża, i poprosił go, aby rozpo- ka chroniła Kościół pod swym płaszwszechniał swój apel do wszystkich czem, zachowała go przed atakami złewiernych na całym świecie, zapraszając go ducha, wielkiego oskarżyciela, a
ich do kończenia odmawiania Różańca jednocześnie czyniła go coraz bardziej
starożytną antyfoną „Sub Tuum Praesi- świadomym win, błędów oraz nadużyć
dium” oraz modlitwą do św. Michała popełnionych w czasie obecnym i w
Archanioła, który chroni nas i pomaga przeszłości, a także czyniła zaangażowanym w ich zwalczanie, aby zło nie
nam w walce ze złem (por. Ap 12).
Modlitwa – jak powiedział Papież kilka zwyciężyło.
dni temu, 11 września w homilii poran- Ojciec Święty poprosił także, aby odnej Mszy św. cytując Księgę Hioba – mawianie Różańca Świętego w paźjest bronią w walce z Wielkim Oskar- dzierniku kończono modlitwą napisaną
życielem, który „krąży po świecie pró- przez Leona XIII:
bując oskarżać”. Tylko modlitwa może „Święty Michale Archaniele, wspomago pokonać. Rosyjscy mistycy i wielcy gaj nas w walce,
święci wszystkich tradycji radzili, aby a przeciw niegodziwości i zasadzkom
w chwilach duchowych turbulencji złego ducha
chronić się pod płaszczem Świętej Bo- bądź naszą obroną.
żej Rodzicielki odmawiając antyfonę Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
„Sub Tuum Praesidum”.
„Pod Twoją obronę uciekamy się, zastępów, szatana i inne duchy złe,
święta Boża Rodzicielko, naszymi proś- które na zgubę dusz ludzkich po tym
bami racz nie gardzić w potrzebach świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.
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Lucynie Woszczyk

Z okazji 80 r. urodzin

z okazji urodzin
błogosławieństwa Bożego,
światła Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia i radości
życzą
Duszpasterze

Henryce Gancarek
obfitych łask Bożych,
nieustannej opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia, radości
i życzliwości na każdy dzień
życzy

Z okazji urodzin

Henryce Gancarek

Lucynie Woszczyk
obfitych łask Bożych,
światła Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej
i św. Wincentego a Paulo
oraz dużo zdrowia i radości
życzą
Koleżanki
z Zespołu Charytatywnego
Z okazji 80 r. urodzin
p. bibliotekarce

Henryce Gancarek
obfitych łask Bożych,
darów Ducha Świętego,
opieki Królowej Różańca Św.
oraz dużo zdrowia i radości
życzy
Redakcja „Na Wujku”

Żywy Różaniec
w dniu 80 r. urodzin
składamy moc życzeń:
aby Twój każdy dzień był błogosławiony, obfitował łaskami, nadzieją,
która nie gaśnie, radością, która
rozjaśnia najprostsze czynności.
Wstawiennictwa Matki Najświętszej
oraz wiele zdrowia
życzy
Apostolat Margaretka

Henryce Gancarek
z okazji 80 r. urodzin
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej i św. O. Pio
oraz dużo zdrowia i radości
życzy
Grupa Modlitewna
św. O. Pio

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.
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