NAWIEDZENIE RODZIN
PRZEZ FIGURĘ MATKI
BOŻEJ FATIMSKIEJ
Wczoraj 13 maja rozpoczęła się Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Rodzinach naszej Wspólnoty Parafialnej, która potrwa do 13
października br.

dło i woda święcona, którą matka lub
ojciec pokropi wszystkich zebranych.
Przywitanie pieśń: O Maryjo witam

1. Wniesienie figury do domu
Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół
nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropi4

NAJBLIŻSZY MECZ ROZWOJU KATOWIC ( U SIEBIE)

Cię…

Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu
św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej

2. Wieczorny pacierz przy figurze
Wieczorny pacierz całej rodziny
Litania loretańska.
Figura Matki Bożej Fatimskiej w
Pod Twoją obronę
każdej rodzinie parafii będzie przebyModlitwa św. Bernarda
wać przez 24 godziny. Wspólną modli3.Apel Jasnogórski o godz. 21.00
twę ułatwi Modlitewnik Fatimski.
A różaniec będziemy odmawiać w Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnoint. rodzin naszej parafii a szczegól- górskiego
nie dzieci i młodzieży o silną wiarę! Można też skorzystać z medialnego
Przekazywanie figury nastąpi w koście- przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio
Maryja lub TV TRWAM). Zachęcamy,
le, po mszy św. wieczornej.
aby włączyć się do śpiewu Apelu i wyZapisy na peregrynację odbywają się słuchać towarzyszące mu rozważania
w zakrystii.
4. Pacierz poranny
Kiedy ranne wstają zorze.
Zachęcamy, aby pozostający w domu
w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część różańca świętego.

Proponowany przebieg
Nawiedzenia

KĄCIK SPORTOWY

5. Modlitwy w ciągu dnia
Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą.
O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do
Miłosierdzia Bożego
6. Modlitwa przed przekazaniem figury do kościoła
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.
Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy
figurę z domu by zanieść ja do kościoła.

środa, 17.05.2017 godz. 17.00
Rozwój Katowice - Olimpia Elbląg
18 czerwca wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD)
w Archidiecezji Katowickiej!
Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc zarządził w całej Archidiecezji Katowickiej wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich.
Wybory maja się odbyć w niedzielę, 18
czerwca br.
Warto przypomnieć, iż podstawowym
celem PRD jest współodpowiedzialne
wspieranie proboszcza w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego
planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu
w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw
duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno - kulturowe.

1. Z urzędu: proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego; Księża
wikariusze;
2. Z mianowania proboszcza do PRD
należą: przedstawiciele ruchów, wspólnot
modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy
Eucharystii i stowarzyszeń katolickich
działających w parafii, przedstawiciel młodzieży
3. Wybrani przez parafian
Kadencja PRD trwa 5 lat.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami
wyborów, miesiąc przed wyborami tj. od
niedzieli 21 maja należy rozpocząć proces
zgłaszania kandydatów, których listę należy zamknąć do soboty 10 czerwca. W
niedzielę 11 czerwca nazwiska kandydatów należy podać do wiadomości publicznej.
Kandydatami na członków do PRD są
pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynni uczestniczą w
życiu wspólnoty wiernych i są znani z zaW skład PRD wchodzą trzy grupy sad życia zgodnego z etyka katolicką.
członków:

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję naszym duszpasterzom: ks. Proboszczowi Ireneuszowi,
ks. Jakubowi, ks. Pawłowi oraz Parafianom, którzy modlili się w mojej
intencji o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.

Za okazanie wiele życzliwości i serdeczności składam serdeczne
Bóg zapłać - Lucyna Woszczyk
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
15. 05. 17.
700 1. Za + Andrzejka Woszczyk w 4 r. śm.
2. Za ++ Poleconych.
1800 1. Za ++ Joannę Kubista w 6 r. śm., rodziców i z rodziny z obu stron.
2. Za + Stanisława Gubała w 1 r. śm.
WTOREK
16. 05. 17. św. Andrzeja Boboli
700 1. W int. czcicieli św. Antoniego.
2. Za ++ Poleconych.
1730 Nabożeństwo majowe z modlitwą ku czci św. Andrzeja Boboli.
1800 W int. czcicieli św. Andrzeja Boboli.

ŚRODA
17. 05. 17.
700 Za + Helenę Pluta w 30 dzień po śm. - of. od lok. ul. Mikołowskiej 129.
1800 Za ++ rodziców Wacława i Marię Kraszewskich.
CZWARTEK
18. 05. 17.
700 Za + Irenę Drozdek - of. od lok. ul. W. Pola 77 i 79.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwo majowe z modlitwą ku czci św. Rity
1800 W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
PIĄTEK

19. 05. 17.

21 - rodz. Foltyn
NAWIEDZENIE RODZIN
22 - rodz. Litkowski
PRZEZ FIGURĘ
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 23 - rodz. Przyłucki

Plan peregrynacji na maj
13 - p. B. Wróblewska
14 - rodz. Sowa
15 - p. K. Pyrek
16 - rodz. Bajor
17 - rodz. Horycki
18 - rodz. Sopata
19 - p. J. Okienko
20 - p. M. Zagórska

24 - p. E. Stroncik
25 - rodz. Cebula
26 - rodz. Letki
27 - rodz. Pikula
28 29 - p. E. Basak
30 - rodz. Stach

Zapisy na peregrynację są
w zakrystii.

Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich
w Archidiecezji Katowickiej
1. Ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów: 21 V
2. Informacja o kandydatach i udostępnienie list wyborczych: 11 VI
3. Wybory: 18 VI
4. Ogłoszenie składu rady: 25 VI

00

7 Za + Marię Barańską - of. od koleżanek i Marii i Lucyny.
1630 Za ++ Agnieszkę i Wilhelma Cichowski, Krystynę i Henryka Biniarz
i Helenę Żołną.

1800 W int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego, a szczególnie „Faustinum”.
SOBOTA
20. 05. 17. św. Bernarda ze Sieny
700 1. Za + Franciszka Chojnackiego.
2. Za ++ Poleconych.
1800 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MB Wspomożenia Wiernych z prośbą
o światło i dary Ducha Świętego w int. Marzeny z ok. ur.

NIEDZIELA
21. 05. 17.
730 Za + Marię Świderską w 2 r. śm.
900 Za + Marię Barańską - of. od ul. Ligockiej 2.
1045 Za + Lucjana Małek w 29 r. śm.
1200 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. Św. Jana Pawła II z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze, Boże bł. w int. Joanny Gonsior z ok. ur.
1800 Za ++ rodziców Stefana i Eleonorę Sowa.
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13. W sobotę rozpoczęła się Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w
Rodzinach naszej Wspólnoty Parafialnej, która potrwa do 13 października
br. Figura Matki Bożej Fatimskiej w każdej rodzinie parafii będzie przebywać przez 24 godziny. Zapisy w zakrystii.
14. Już za dwa tygodnie, 28 maja odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej. Z naszej parafii wyruszy autokar.
Zapisy w zakrystii i kancelarii. Koszt - 15 zł.
15. W ostatnich dniach maja jest planowana parafialna pielgrzymka do Niepokalanowa i Warszawy. Koszt pielgrzymki: 160 zł. Zapisy w zakrystii bądź kancelarii.
16. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim parafianom, którzy w minionym tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele.
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej a szczególnie „Gościa Niedzielnego”.
W ostatnim czasie Bóg odwołał do wieczności śp. Eugeniusza Tomczyk (l. 64)
z ul. Gallusa. Wieczny odpoczynek…
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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

Zadanie!
Św. Maksymilian Kolbe

Nr 20 (504)

Rozpoczęcie peregrynacji

1. Jak nazywa się klasztor założony przez św. Maksymiliana, niedaleko Warszawy.
2. Jaki ruch apostolsko-maryjny założył 100 lat temu?

figury Matki Bożej Fatimskiej

Z okazji Dnia Matki podaruj swoja pracę plastyczną
swojej Mamie albo Matce Boskiej.
Prace w różnych technikach możecie składać do dnia 21 maja
w zakrystii po Mszy św. albo nabożeństwie majowym.
Prace zostaną wywieszone w kościele na Dzień Matki.

Uwaga Dzieci!
Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na spotkania:

Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00
Ministranci w soboty o godz. 9.00
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

14.5.2017

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Odpowiedz na pytania:

Konkurs Plastyczny o Matce!

Rok XI

Wczoraj, w 100 r. objawień fatimskich w naszej parafii rozpoczęła
się peregrynacja figury
Matki Bożej Fatimskiej.
Każdego dnia, Niebieska Pani z Fatimy będzie
nawiedzać domy naszej
parafii, aby każdy mógł na nowo mógł
poprzez modlitwę i obecność przy figurze Pani z Fatimy dostrzec miłość
Miłosiernego Boga, która płynie w
Orędziu Fatimskim.
Niech peregrynacja figury Pani z Fatimy połączy na nowo naszą wspólnotę,
umocni wiarę i miłość w naszych rodzinach, sąsiedztwach, zakładach pracy i wszystkich miejscach w których
stawia nas na co dzień Pan.

I-sza Komunia św.
Dzisiaj w naszej parafii odbywa się
uroczystość I-szej Komunii św. Na
Mszy św. o godz. 10.45 grupa dzieci z
kl. II przystąpi po raz pierwszy do
Stołu Eucharystycznego. Polecamy te
dzieci i ich rodziców modlitwie całej
parafii.

Parafialna pielgrzymka
do Niepokalanowa i Warszawy
Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Bożej do udziału w
majowej pielgrzymce do Niepokalanowa i Warszawy. Na pielgrzymkowym szlaku będą do odwiedzenia piękne miejsca jak: Niepokalanów - miejsce związane z życiem i działalnością
św. Maksymiliana oraz Rycerstwa
Niepokalanej, Warszawa ( stare miasto, sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki).

Zapisy na peregrynację odbywają się
Wyjazd w poniedziałek, 29 maja o
w zakrystii.
godz.
6.00. Zapisy w kancelarii bądź
Otwórzmy więc drzwi naszych serc
zakrystii.
i domów przed Panią Fatimską.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Parafialna Pielgrzymka do Niepokalanowa i Warszawy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

( w programie m.in. zwiedzanie centrum duchowości św. Maksymiliana,
Rycerstwa Niepokalanej, modlitwa nad grobem bł. Jerzego Popiełuszki,
zwiedzanie katedry św. Jana)

Dziś kolekta na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś V niedziela wielkanocna.
2. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 17.30. Przez cały tydzień nabożeństwa
majowe o godz. 17.30.
3. Dzisiaj w naszej parafii odbywa się uroczystość I-szej Komunii św. Na
Mszy św. o godz. 10.45 grupa dzieci z kl. II przystąpi po raz pierwszy do
Stołu Eucharystycznego. Polecamy te dzieci i ich rodziców modlitwie całej
parafii. Nabożeństwo komunijne dla dzieci i ich rodzin o godz. 15.00.
Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy przez cały tydzień na nabożeństwo majowe i Eucharystię.
Natomiast w czwartek odbędzie się pielgrzymka do Turzy Śl. i Jankowic. Zapisy
w zakrystii. Koszt: 20 zł.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 16.45 w salce.
5. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja
Boboli, kapłana i męczennika. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem
bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie
narodów.
6. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
7. 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.
8. Uczniów Gimnazjum zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 16.00 a
następnie na Mszę św. o 16.30.
9. W III piątek miesiąca spotkanie członków „Faustinum” o godz. 16.45 w
salce natomiast o godz. 18.00 msza św. w int. Faustinum i wszystkich Czcicieli
Miłosierdzia Bożego. Po mszy możliwość uczczenia relikwii św. Faustyny.
10. W piątek swoje urodziny obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy w
modlitwach o naszym Arcypasterzu.
11. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
12. W przyszłą niedzielę, III miesiąca kolekta specjalna, kopertowa będzie
przeznaczona na bieżące utrzymanie kościoła.
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29 - 30 maj 2017
Wyjazd: godz. 6.00
Koszt: 160 zł.
W cenie pielgrzymki: przejazd, nocleg a także kolacja i śniadanie.
Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
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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