PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
WIELKI PONIEDZIAŁEK
29. 03. 21.
00
7
1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Mieczysława Osucha - of. od rodziny Plewów.
1800 1. Za + syna Michała Żurka w 3 r. śm.
2. Przez cierpiące Serce NMP prośmy o światło Ducha Świętego dla kobiet,
aby stały na straży życia poczętego i dbały o świętość swego ciała.
WIELKI WTOREK
30. 03. 21.
700 1. Za ++ Poleconych.
2. Za + Mieczysława Osucha - of. od Marii i Józefy z N. Sącza i siostry Heleny.
3. Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od przyjaciół i kolegów.
1800 Za ++ Franciszkę Staniak oraz rodziców i dziadków z obu stron.
WIELKA ŚRODA
31. 03. 21.
700 1. Przez wstaw. NMP o światło Ducha Świętego i nawrócenie dla pogubionej
młodzieży - of. RN.
2. Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od sąsiadów z ul. W. Pola 83.
3. Za + Jana Liszkę - of. od sąsiadów z ul. Ligockiej 7a.
1745 Nowenna do MBNP
1800 Za + Romana Lupę w 2 r. śm.
WIELKI CZWARTEK
1. 04. 21.
1600 Za dzieci przygotowujące się do I-szej Komunii Świętej.
1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana z podz. za dar kapłaństwa
naszych Duszpasterzy z prośbą o wytrwałość.
2. O światło Ducha Świętego i świętość życia dla Kapłanów objętych
Apostolatem Margaretka - of. Ap. Margaretka.
3. Za wszystkich członków Apostolatu Margaretka oraz modlących się
za kapłanów.
Adoracja w Ciemnicy
WIELKI PIĄTEK
2. 04. 21.
Droga Krzyżowa dla dzieci
1000
1500
Godzina Miłosierdzia - rozpoczęcie nowenny
przed świętem Miłosierdzia Bożego
1715
Droga Krzyżowa za ++ zalecanych
00
18
Liturgia Męki Pańskiej.
Całonocna Adoracja w kościele
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10. Adoracja Krzyża w tym roku bez ucałowania. Przed krzyżem można przyklęknąć albo się pochylić.
11. Po liturgii wielkopiątkowej będzie można adorować Najświętszy Sakrament
bez przerwy, tzn. również przez całą noc, aż do soboty - godz. 17.30.
Jednocześnie informujemy, iż można podjąć dyżury o pełnych godzinach.
Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
12. Plan adoracji przy Bożym Grobie przedstawia się następująco:
20.00 - 21.00 - młodzież - prowadzą kandydaci do bierzmowania
21.00 - 22.00 - cicha adoracja
22.00 - 23.00 - Boczna, Bugli, Szybowa i Rycerska
23.00 - 24.00 - Dziewięciu z Wujka i Wilcze Kąty
24.00 - 01.00 - Grupa mężczyzn św. Józefa
01.00 - 02.00 - W. Pola
02.00 - 03.00 - Parkowa i Piękna
03.00 - 04.00 - Gallusa
04.00 - 05.00 - Mikołowska
05.00 - 06.00 - Ligocka,
06.00 - 07.00 - cicha adoracja
07.00 - 08.00 - Żywy Różaniec
09.00 - 10.00 - Dzieci Maryi
10.00 - 11.00 - Grupa Modlitewna i Czciciele św. O. Pio
15.00 - 15.30 - Czciciele Miłosierdzia Bożego, członkowie „Faustinum”
W Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorujemy Najświętszy Sakrament w grobie Pańskim i adorujemy krzyż.
13. Wielka Sobota - to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani,
obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.
14. W tym roku również nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym.
15. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00!
16. Uroczysta Rezurekcja - za Parafian - w Niedzielę Zmartwychwstania o
godz. 7.00. Do udziału zapraszamy poczty sztandarowe. Ze względu na pandemię nie będzie procesji rezurekcyjnej na zewnątrz kościoła.
17. W niedzielę wielkanocną nie będzie nieszporów; będzie natomiast msza św.
o godz. 17.00 i 18.00. Obydwie będą recytowane, bez organisty.
18. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy pomagali w porządkach w minionym tygodniu. Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
19. W przedsionku kościoła można nabyć paschaliki wielkanocne Caritasu w
cenie 6 zł za sztukę.
20. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na zużycie energii elektrycznej. Natomiast ofiary na kwiaty do Bożego Grobu tradycyjnie można składać do
skarbony obok chrzcielnicy. Bóg zapłać za złożone ofiary. Dziękujemy również
wszystkim, którzy swe ofiary przelewają bezpośrednio na konto parafialne.
1. Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w Wielki Tydzień.
2. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.15.
3. Przypominamy, iż wszyscy wierni zobowiązani są do noszenia w kościele
maseczek zakrywających usta i nos. Zachowujmy też odpowiedni dystans między uczestnikami liturgii. Przed wejściem do kościoła dezynfekujemy ręce.
We mszach św. w naszej świątyni mogą uczestniczyć 48 osoby; zgodnie z zasadą – 1 osoba na 20 m2.
4. Przypominamy również, iż przez cały dzień kościół jest otwarty i można
przyjść na indywidualną modlitwę.
5. Przez cały Wielki Tydzień zapraszamy do sakramentu pokuty przed każdą
Mszą św. oraz w wyznaczonych terminach:
Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa - od godz. 17.00
Wielki Czwartek od godz. 15.00 do 17.30
Wielki Piątek od godz. 7.00 do 11.00, od 15.00 do 17.30 oraz od 21.00 do 23.00
Wielka Sobota od godz. 7.00 do 10.00 oraz od 15.00 do 17.30.
6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45.
7. Zapraszamy wszystkich parafian do duchowego udziału w Triduum Męki i
Zmartwychwstania Pańskiego. Ze względu na obowiązujące limity tylko nieliczni będą mogli uczestniczyć w kościele.
8. Wielki Czwartek Dzień Kapłański – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. dla dzieci o godz. 16.00. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana o godz. 18.00. Po odmówieniu hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” będzie można zyskać odpust zupełny. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do ciemnicy – czyli pamiątka uwięzienia Pana Jezusa. Adoracja w ciemnicy do godz. 21.00

9. Wielki Piątek - pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Obowiązuje
post ścisły. Zachęcamy także do zachowania postu w Wielką Sobotę.
Od godz. od 7.00 adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 10.00.
Natomiast o godz. 17.15 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. Zalecki
na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.
Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00.
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WIELKA SOBOTA
3. 04. 21.
1500 Godzina Miłosierdzia - Nowenna do Miłosierdzia Bożego
2000 Wigilia Paschalna:
1. Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez Niepokalane Serce NMP
w int. wynagradzającej - of. RN.
2. Do Chrystusa Zmartwychwstałego przez Niepokalane Serce NMP o Boże bł.,
gorącą wiarę, pokój serca i zdrowie dla całej parafii i naszych rodzin - of. RN.

3. Do Chrystusa Zmartwychwstałego w int. Tomasza i Firmy PTM.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
4. 04. 21.
70 Za Parafian.
900 Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od Beaty i Stanisława Gubała,
Beaty i Michała Żurek oraz Małgorzaty i Andrzeja Pażucha z Jaworzna.

1045 Do Opatrzności Bożej przez z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Jana Gryglewskiego z ok.77 r. ur. i wnuczki Maji z ok. 5 r. ur.
1200 Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podz. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze, Boże bł. i opiekę Niepokalanej w int. Renaty Tatura z ok. ur.
1500 Godzina Miłosierdzia - Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
1700 (recytowana) O ustanie pandemii koronawirusa.
1800 ( recytowana) Za + Mieczysława Osucha w 30 dzień po śm.

KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU 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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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś
nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim
miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
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W Dniu Kapłańskim
Czcigodnym Duszpasterzom:
ks. prob. Ireneuszowi
ks. Rafałowi, ks. Grzegorzowi
oraz ks. seniorowi Brunonowi
składamy gorące „Bóg zapłać”
za wszelką posługę kapłańską, za
trud, czas, dobro, które jest Waszym
udziałem w naszej wspólnocie.
Życzymy Wam, aby Jezus Chrystus
Najwyższy Kapłan, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem umacniał Was w
powołaniu, obdarzał pokojem, wytrwałością, mocą Ducha Świętego
w dalszym duszpasterzowaniu,
a Matka Kapłanów wraz ze św.
Józefem tuliła do swego serca.
Apostolat Margaretka

Drodzy Kapłani,
Bóg obdarzył nas wielką łaską
stawiając Was na naszej drodze.
Dziękujemy, że jesteście z nami
i dla nas! Życzymy Wam strumienia
łask Bożych, wytrwania na drodze,
którą wybraliście, entuzjazmu i siły
potrzebnej do głoszenia radosnej
nowiny, a szczególnie opieki Matki
Bożej.
Członkowie Faustinum
Z okazji Wielkiego Czwartku

Kapłanom naszej parafii
obfitych łask Bożych oraz
opieki Matki Kapłanów
życzy
Redakcja „Na Wujku”

Podziękowanie!
Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. w mojej intencji - z okazji urodzin. Dziękuję Rycerzom i wszystkim za udział we mszy
św. za modlitwę, życzenia. Serdeczne Bóg zapłać! Irena Król

Podziękowanie!
Serdecznie dziękuję ks. Seniorowi za celebrację Mszy św. w mojej intencji.
Dziękuję wszystkim za modlitwę, życzenia, kwiaty i upominki.

Bóg zapłać!

Maria Kuźma

Podziękowanie!

Podziękowanie!

Serdecznie podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1% na
leczenie córki Marty Smutek. Zapewniamy o swojej pamięci modlitewnej.
Serdeczne Bóg zapłać! Beata i Adam Smutek.

Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi za celebrację Mszy św. w mojej intencji
oraz wszystkim za modlitwę, życzenia i wszelka życzliwość okazaną z okazji
moich urodzin,
Bóg zapłać!
Irena Kluba
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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

Kochane Dzieci w ewangelii św. Łukasza czytamy, że
„gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już
do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów
poczęło wielbić radośnie Boga” (Łk 22, 14-23 ).

Zadanie - Pytanie: co święci się w kościele w Niedzielę Palmową?
INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - KWIECIEŃ
I Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
II Róża - w int. Olka Filipowskiego o szczęśliwy przebieg operacji.
III Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie pandemii koronawirusa.
IV Róża - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
V Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
VI Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
VII Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
VIII Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca.
IX Róża - w int. misji, misjonarzy.
X Róża - w int. chorych i służby zdrowia z naszej parafii i Ceglanej.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - o pokój na świecie.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
Zapisy do Żywego Różańca przyjmuje ks. Proboszcz.

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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NIEDZIELA PALMOWA
Msze św. z limitem wiernych!

Spowiedź w Wielkim Tygodniu

Przypominamy, iż ze względu na
pandemię koronawirusa istnieje limit wiernych w kościele. Od dzisiejszej niedzieli przepisy są jeszcze bardziej zaostrzone. Dlatego też zachęcamy do duchowej łączności w czasie
Triduum Paschalnego.
Kościół pozostaje otwarty przez
cały dzień więc znajdźmy chwilę czasu na osobistą Adorację.

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i
Wielka Środa - od godz. 17.00
Wielki Czwartek - od godz. 15.00 do
17.30
Wielki Piątek- od godz. 7.00 do 11.00
od 15.00 do 17.30 oraz od 21.00 do
23.00
Wielka Sobota- od godz. 7.00 do 10.00
oraz od 15.00 do 17.30

Dodatkowe wezwanie do modlitwy
na Wielki Piątek
Módlmy się do Ojca w niebie w
związku z panującą epidemią, prosząc
o jej ustanie, polecajmy wszystkich chorych, zmarłych, ich rodziny i bliskich,
personel medyczny i wolontariuszy, a
także zagrożonych wirusem oraz
wszystkich zagubionych.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu!
Kto zechciałby przyczynić się do
upiększenia Grobu, może złożyć ofiarę na kwiaty do skarbony przy
chrzcielnicy.

TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej - godz. 18.00
Wielki Piątek - Liturgia Męki
Pańskiej - godz. 18.00
Wielka Sobota Wigilia Paschalna - godz. 20.00
Adoracja przy
Bożym Grobie
przez całą noc
i sobotę
( do 17.30).

