PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
5. 04. 21.
30
7 Za ++ Poleconych.
900 Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od sąsiadów z ul. W. Pola 83.
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Lidii Mańko z ok. ur.
1200 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Henryki Tajs z ok. 80 r. ur.
1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

1800 ( recytowana) Przez wstaw. Matki Bożej, aby kobiety miały odwagę
przyjąć dar macierzyństwa - of. RN
WTOREK WIELKANOCNY
6. 04. 21.
700 1. Za + Mieczysława Osucha - of. od bratowej Marty wraz z dziećmi.
2. Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od rodziny Buffi.
3. Za + Jana Liszkę - of. od sąsiadów z ul. Ligockiej 7a.
1800 Za + Joachima Fojcik we wspomn. ur.
ŚRODA WIELKANOCNA
7. 04. 21.
700 1. Za ++ Marię i Maksymiliana Erm.
2. Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od swatów Stanisławy
i Stanisława Wikar z Jaworzna.
3. Przez wstaw. św. Józefa o opiekę nad naszymi rodzinami.
1745 Nowenna do MBNP
1800 W int. Żywego Różańca.
CZWARTEK WIELKANOCNY
8. 04. 21.
700 1. Za + Antoniego Krzywickiego we wspomn. ur.
2. Za + Mieczysława Pieronkiewicza - of. od Bogusławy i Zdzisława ze Słopnic.

1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu - prowadzi Apostolat Margaretka.
1730 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

1800 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
zdrowie w int. Lecha Banachowicza z ok. ur.
2. W int. Czcicieli św. O. Pio.
PIĄTEK WIELKANOCNY
9. 04. 21.
700 Za ++ męża Zbigniewa Zagórskiego i rodziców: Helenę i Józefa.
1630 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MB Częstochowskiej z podz. za
odebrane łaski z prośbą o dalsze, w int. Danuty Polewany z ok. 73 r. ur.
1800 1. Za + Janusza Stańczyka w 30 dzień po śm.
2. Przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w int. Ojczyzny.
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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.

O! Radości! Obyś zastał nas Panie wdzięcznymi! A serca nasze Tobie
śpiewały najpiękniejszą pieśń zmartwychwstania!
Witaj! Witaj! Witaj Zmartwychwstały Jezu!
Drogim Kapłanom, Rycerzom i i Parafianom - nieprzemijającej
Radości Zmartwychwstania życzy Rycerstwo Niepokalanej
Z okazji Świąt Wielkanocnych naszym Kapłanom życzymy,
aby Zmartwychwstały Chrystus nieustannie rozlewał w Wasze serca
pokój, radość i błogosławieństwo; umacniał w dążeniu do świętości.

Członkowie Apostolatu Margaretka
Z całego serca dziękujemy naszym parafianom za ofiarowanie pieniędzy na
zakup słodyczy, żywności i opłacenie paczek, które zostały wysłane do sióstr z
Ornety dla biednych dzieci z sierocińca i biednych rodzin
Zespół Misyjny
17. W przyszłą niedzielę przypada Święto Miłosierdzia. o godz. 9.00 będzie
celebrowana Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na Caritas archidiecezji.
19. Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
20. W sobotę o godz. 9.00 I-sza spowiedź św. dla dzieci przygotowujących się
do I-szej Komunii św.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta świąteczna. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
1. W Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie zapraszamy na nowennę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
2. 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.
3. Przypominamy również, iż przez cały dzień kościół jest otwarty i można
przyjść na indywidualną modlitwę.
4. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy pomagali w porządkach przedświątecznych w kościele i wokół niego oraz przy budowie Bożego Grobu.
5. Dziękujemy za życzenia Świąteczne i modlitwę w naszej intencji.
6. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych Msze św. w porządku niedzielnym a
kolekta przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ i KUL.
7. W Poniedziałek Wielkanocny nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz.
15.00.
8. Od wtorku do soboty nowenna do Miłosierdzia Bożego po rannej Mszy św.
za wyjątkiem czwartku i piątku - w te dni bowiem o godz. 17.30.
9. We wtorek po Mszy wieczornej spotkanie Apostolatu Margaretka.
10. W I-szą środę miesiąca czcicieli św. Józefa - zapraszamy na Mszę św. w int.
rodzin naszej parafii o godz. 7.00.
11. Nowenna do MBNP w środę o godz. 17.45.
12. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Adorację
poprowadzi Apostolat Margaretka. O godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
13. Nabożeństwo do św. O. Pio w czwartek o godz. 17.30. Do skarbony przy
figurze O. Pio można składać prośby i podziękowania. Msza św. w int. Czcicieli św. O. Pio o godz. 18.00 a następnie spotkanie Grupy Modlitewnej św.
O. Pio ( w kościele). Serdecznie zapraszamy.
14. Uczniów kl. V i VI zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 16.00.
Msza św. szkolna o 16.30.
15. W piątek o godz. 18.00 msza św. przez wstaw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w int. Ojczyzny.
16. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
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SOBOTA WIELKANOCNA
10. 04. 21.
700 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośba o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów kwietniowych- of. Apostolatu Margaretka.
2. Za ++ rodziców: Apolonię, Bronisławę oraz Józefa Szteliga.
3. Za ++ rodziców: Stefana i Mariannę Choina, siostrę Annę i dziadków
Rozmysłowskich.
1800 Za ++ Irenę Kiedrowicz w 20 r. śm., z rodziny Kiedrowicz i dusze w c.c.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
11. 04. 21.
730 Za ++ rodziców: Marię i Tadeusza Szela.
900 W int. Faustinum i Czcicieli Miłosierdzia Bożego - of. Czcicieli.
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Joanny z ok. ur.
00
12 Do Miłosierdzia Bożego z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie
i dary Ducha Świętego w int. rodziny Pewniak.
1500 Godzina Miłosierdzia - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
/koronka do Miłosierdzia Bożego/
1800 Za ++ Jana Sidło w 7 r. śm., oraz Katarzynę, Stefana i Romualda Sidło.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU CZYNNA:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

———
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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KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W SPRAWIE PRZEKAZANIA JEDNEGO PROCENTA PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Drodzy Bracia i Siostry,
1. Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o przekazanie jednego procenta
podatku dochodowego na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej, która koordynuje posługę charytatywną naszego lokalnego Kościoła.
W uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej zaleca się przekazywanie
jednego procenta podatku dochodowego na rzecz programów i organizacji charytatywnych rekomendowanych przez archidiecezję katowicką.
Dzieła katowickiej Caritas są liczne i różnorodne; służą parafiom, szkołom, placówkom, rodzinom i osobom w różnych sytuacjach kryzysowych. Środki ofiarowane przez darczyńców pozwalają nieść pomoc najbardziej potrzebującym,
wśród których są dzieci, młodzież, niepełnosprawni, seniorzy, chorzy i bezdomni. Taką pomoc otrzymały np. osoby, które w zeszłym roku ucierpiały w powodziach, pożarach i innych katastrofach.
Zwracam się również do seniorów, którzy mogą wesprzeć dzieła charytatywne,
przekazując 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej poprzez wypełnienie jednostronicowego PITu-OP.
2. Każdego roku przed Wielkanocą Caritas rozprowadza w naszych parafiach
paschaliki, które są wzorowane na świecy paschalnej, będącej znakiem śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Świeca ta może nam towarzyszyć w czasie wigilii paschalnej, śniadania wielkanocnego i w dni wielkanocnej oktawy.
Jej symbolika zachęca do czynienia miłosierdzia wobec osób potrzebujących ze
względu na obecnego w nich Jezusa Chrystusa. Ofiary składane przy okazji nabywania paschalików są przeznaczane na cele statutowe Caritas i prowadzoną
przez tę archidiecezjalną instytucję posługę charytatywną.
Powierzając Waszej ofiarności katowicką Caritas i jej dzieła charytatywne,
życzę Wam, Bracia i Siostry, owocnego przeżywania wielkopostnego przygotowania do Świąt paschalnych i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Na Zwiastowanie!
Młode Matki w stanie błogosławionym, cieszcie się nie tylko z tego, że przyjdzie na świat śliczny, maleńki człowiek ale i z tego, że w serca wasze spłynie
Miłość Boga Żywego!!! Stąd Mama (każda!) - to najwierniejszy przyjaciel!
Rycerstwo Niepokalanej
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Naszym Kapłanom
życzymy: pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych,
niech blask zmartwychwstałego
Chrystusa Pana rozświetli codzienność życia, udzieli potrzebnych łask,
umacnia nadzieję i błogosławi na
każdy dzień radosnym Alleluja!
Członkowie Żywego Różańca
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Członkom Żywego Różańca
Niech miłość Zmartwychwstałego
Chrystusa Pana
staje się źródłem siły, mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Cudownych Świąt
życzą Przewodniczącą i zelatorki
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym Kapłanom
obfitych łask Bożych,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej,
oraz dużo zdrowia i radości
na każdy dzień
Zespół Misyjny
Z okazji 80 r. urodzin
Henryce Tajs
życzymy, aby Twój każdy dzień był
błogosławiony, obfitował łaskami,
zdrowia oraz wstawiennictwa
Królowej Różańca Św.
Prawdziwej radości i życzliwości
bliźnich, których spotykasz.
Członkowie Żywego Różańca

Z okazji 80 r. urodzin

Henryce Tajs
błogosławieństwa Bożego,
obfitych darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej
oraz długich lat życia w zdrowiu
szczęściu i radości
życzą
Członkowie Apostolatu Margaretka

Z okazji 80 r. urodzin

Henryce Tajs
błogosławieństwa Bożego,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej i św. O. Pio
oraz dużo zdrowia i radości
życzy
Grupa św. O. Pio

Danucie Polewany
z okazji urodzin
obfitych łask Bożych,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej Niepokalanej,
św. Wincentego a Paulo
oraz dużo zdrowia i radości
życzą - Koleżanki z Zespołu
Charytatywnego
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy naszym Kapłanom.
Niech blask Zmartwychwstania
Chrystusa Pana rozświetli codzienność życia a pokój, radość
i błogosławieństwo obficie
wypełniają Wasze serca.
Uczestnicy Katechezy Dla Dorosłych
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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

Już Go dłużej grób nie kryje
Wspólne uroczyste śniadanie w święto Zmartwychwstania Pańskiego jest
pięknym zwyczajem. Czujemy, że musimy podzielić się naszą radością z innymi, powiedzieć sobie nawzajem kilka miłych słów. Dzisiaj ponownie przecież
sobie uświadamiamy, że Jezus utorował nam drogę do nieba, że mimo śmierci
czeka nas życie w domu Ojca niebieskiego.
Symbolem zmartwychwstałego
Chrystusa jest jajko,
zwykle pięknie zdobione.
Dlatego dzielimy się nim
przy stole świątecznym składając
sobie najlepsze życzenia.
Z inicjałów imion drogich osób,
którym mają zostać
wręczone te pięknie ozdobione
jaja wielkanocne, ułóż właściwą
ich nazwę, obok takich
jak piski i kraszonki.
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ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!
Wszystkim Parafianom
a szczególnie
Drogim Czytelnikom
naszego pisma
radosnych i zdrowych
Świąt Wielkanocy
życzą - Duszpasterze
i Redakcja „Na Wujku”

Nowenna przed Świętem
Miłosierdzia!
Pragnę – powiedział Pan Jezus do
Siostry Faustyny – abyś przez dziewięć
dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i
ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w
śmierci godzinie.

Dziś i jutro nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Natomiast od wtorku do soboty po
rannej Mszy św. za wyjątkiem
czwartku i piątku ( w te dni o
godz. 17.30).

Modlitwa przed posiłkiem
( w okresie wielkanocnym)
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

„Panie Jezu Chryste, zasiądź
między nami, udziel nam radości
Twego zmartwychwstania.
Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem
pojednania”.

