LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
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Maria Zagórska

Nazwisko, imię, rocznik,

ulica, zawód

1.

Behr Marianna, 1939, ul. Gallusa, emerytka

2.

Buchta Henryk, 1937, ul. W. Pola, emeryt. nauczyciel

3.

Gonsior Joanna, 1975, ul. W. Pola, ekonomistka

4.

Herok Andrzej, 1952, ul. Piękna, mechanik maszyn biurowych

5.

Horycki Walter, 1943, ul. W. Pola, emeryt

6.

Krzuś Marek, 1963, ul. Dziewięciu z Wujka, emeryt. górnik

7.

Kuśmierz Karolina, 1997, ul. W. Pola, techn. przemysłu spożyw.

8.

Letki Zygmunt, 1952, ul. Ligocka, mechanik samochodowy

9.

Mielcarz Alina, 1942, ul. Mikołowska, emerytka

10.

Pietranis Danuta, 1968, ul. W. Pola, techn. ekonomista

11.

Pikula Jan, 1944, ul. W. Pola, emeryt. górnik

12.

Pyrek Katarzyna, 1972, ul. Ligocka, bibliotekarka

13.

Stach Marian, 1942, ul. Ligocka, emeryt

14.

Szymańska Anna, 1970, ul. Ligocka, mgr inż. środowiska

15.

Śledzikowski Jan, 1940, ul. Piękna, emeryt. nauczyciel

16.

Śliwiński Andrzej, 1947, ul. W. Pola, techn. instalator

17.

Wiecha Józef, 1950, ul. Parkowa, emeryt. mechanik

18.

Woszczyk Lucyna, 1942, ul. Gallusa, emerytka

19.

Wróblewska Barbara, 1967, ul. W. Pola, tokarz

20.

Wytrwał Dariusz, 1997, ul. W. Pola, techn. ekonomista

RADA DUSZPASTERSKA I. Z urzędu ( zgodnie ze statutem) Ks.
Proboszcz - przewodniczący ; ks. Jakub
Szymon - wikariusz; ks. Paweł Czyrnik rezydent; Iwona Jakutek - katechetka;
Antoni Foltyn - kościelny; Anna Żołdak organistka
II. Z mianowania
( zgodnie ze statutem)

Czerwińska Małgorzata - Caritas; Irena
Herok - Żywy Różaniec; Meyer Janina Margaretka; Henryka Gancarek - Zespół
Misyjny; Zagórska Maria - Rycerstwo
Niepokalanej; Maria Sądel - Grupa O.
Pio; Maria Banachowicz- „Faustinum”;
Tomasz Gonsior - szafarz nadzwyczajny;
Paweł Wieczorek - młodzież

III. Z wyboru - w sumie 10 osób
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
19. 06. 17.
700 1. Za ++ Poleconych.
2. W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
1730 Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.
1800 1. Za ++ Leszka Sobieraj w 1 r. śm., żonę Anielę i dziadków z obu stron.
2. Za + Gertrudę Halemba - of. od córki i syna z rodzinami.

WTOREK
20. 06. 17
700 1. Za ++ członków Ap. Margaretka: Różę Bliźniak, Jadwigę Wierzba,
Alicję Siara, Karolinę Mandecką i Krystynę Eustachiewicz.

2. Za ++ Poleconych.
3. Za + Gertrudę Halemba - of. od lok. z ul. W. Pola.
1730 Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną.
1800 W int. Czcicieli św. Antoniego.
ŚRODA

21. 06. 17. św. Alojzego Gonzagi

700

1. Za ++ Tadeusza Szafrona, rodziców: Monikę i Stefana oraz pokrew.
2. Do Serca NMP w int. Rycerstwa Niepokalanej o łaski: zdrowia i pokory.
3. Za ++ Poleconych.
1730 Nowenna do MBNP z procesją teoforyczną.
1800 Za + Waldemara Pawlikowskiego oraz z pokrew.

CZWARTEK
22. 06. 17.
00
7
Za ++ Poleconych.
915 W int. dzieci ze Szkoły Podstawowej z ok. zakończenia roku szkolnego.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwa do św. Rity z procesją teoforyczną.
1800 1. W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
2. Za ++ Marię Kozioł w 7 r. śm. i Józefa Kozioł.
PIĄTEK
700
900
1630
1730
1800

23. 06. 17.

Do NSPJ w int. Rycerstwa Niepokalanej - o wiarę, nadzieję i miłość.
W int. gimnazjalistów i młodzieży ZSTiO nr 2 z ok. zakończenia r. szkolnego.
W int. Żywego Różańca.
Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.
W int. sportowców i czcicieli (fundatorów figury) św. Jana Pawła II.

SOBOTA

24. 06. 17. Narodzenie św. Jana Chrzciciela

700 Za ++ rodziców Annę i Emila Kóska, chrzestnych i dziadków z obu stron.
1600 Ślub: Kowalska Maja - Świątek Dawid
1800 Za ++ rodziców: Martę i Jana Drozdek, Annę i Ryszarda Skrzypczyk oraz pokrew.
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NAWIEDZENIE RODZIN
Plan peregrynacji na lipiec
1 - p. Alina Mielcarz
PRZEZ FIGURĘ
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 2 - p. Katarzyna Borowska
Plan peregrynacji na czerwiec
18 - rodz. Zygmunt
19 - rodz. Stach
20 - p. Behr Marianna
21 - rodz. Tatoj
22 - p. Henryka Tajs
23 - rodz. Porucznik
24 - rodz. Polewany
25 - p. Lidia Mańko
26 - p. Krystyna Dolinkiewicz
27 - p. Maria Sądel
28– p. Janina Karkus
29 - ks. Paweł Czyrnik
30 - rodz. Buchta

3 - rodz. Gruszczyński
45 - p. Maria Małecka
6 - p. Wiesława Ścisłowska
78 - p. Helena Zwolennik
910 - p. Marta Staszek
11 - rodz. Gawliczek
12 - p. Janina Kaszub
13 - p. Maria Koźlarek
14 - p. Andrzej Herok
15 16 - p. Wiesława Borys

Zapisy na peregrynację są w zakrystii.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do
podjęcia studiów, oferując nowoczesne kształcenie na interesujących kierunkach. Rozpoczęła się rekrutacja na teologię oraz na nauki o rodzinie, zarówno
w trybie dziennym jak i zaocznym.
Do włączenia się w społeczność Wydziału zaproszone są osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy o Bogu i o rodzinie. Absolwenci Wydziału podejmują pracę między
innymi w szkole jako (poszukiwani obecnie w wielu miejscach) nauczyciele religii oraz
w instytucjach profesjonalnie pomagających rodzinie.

16. W sobotę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
17. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
18. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na bieżące potrzeby parafii.
19. W naszej parafii trwa Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Rodzinach. Zapisy w zakrystii.
20. Dziś odbywają się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich Lista
kandydatów do PRD znajduje się w gablotce i „Na Wujku”. Zachęcamy do
udziału w wyborach.
21. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim 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 25 (509)

Moja wymarzone wakacje
Po dziesięciu miesiącach pracy i nauki nadchodzi wymarzony, utęskniony czas: wakacje – czas odpoczynku i
regeneracji sił, czas podróży i przygód.
Z tej okazji nasza redakcja organizuje konkurs rysunkowy pt. „Moje wymarzone wakacje”.
Narysuj, jak chciałbyś spędzić wakacje, co zobaczyć
podczas letnich wojaży, gdzie pojechać…
Prace w formacie A 4 wykonane dowolną techniką należy dostarczyć do zakrystii do 2 lipca.
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby
było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach.
Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.

Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie,
by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie,
aby ich dzieciom umożliwiono udział w niedzielnej Mszy św.
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 XI
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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
23 czerwca uroczystość
Najświętszego
Serca
Pana Jezusa

Dziś w niedzielę, 18 czerwca
wybory do Parafialnych
Rad Duszpasterskich
w Archidiecezji Katowickiej!

Parafialna rada duszpasterska stanowi
zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierowW piątek, 23
nictwem proboszcza parafii – w ramach
czerwca obchodzić
ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga
będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezu- wyłącznie w działalności duszpasterskiej
danej wspólnoty parafialnej.

sa. W ten sposób spełniamy życzenie
Boskiego Zbawcy, który objawił się
św. Małgorzacie Marii Alacoque 16
czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial.
Przypominamy, iż w tym dniu z racji
uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Procesje teoforyczne!
Aż do czwartku w ramach nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, o godz.
17.30 będą się odbywały procesje
teoforyczne z Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy wiernych a
zwłaszcza dzieci komunijne do sypania
kwiatów.

Lista kandydatów na str. 5

Zakończenie roku szkolnego
i katechetycznego
W piątek, 23 czerwca kończy się rok
szkolny. Chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski w tym czasie.

Serdecznie więc zapraszamy dzieci,
młodzież, nauczycieli i rodziców na
msze św. z okazji zakończenia roku:
dzieci ze szkoły podstawowej
w czwartek o godz. 9.15
gimnazjalistów i młodzież ZSTiO
nr 2 w piątek o godz. 9.00

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta specjalna, tzw. kopertowa przeznaczona na wymianę kaloryferów
w kościele. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
1. Dziś przypada XI Niedziela Zwykła.
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją o godz. 17.30.
3. Aż do czwartku w ramach nabożeństwa o godz. 17.30 będą się odbywały procesje teoforyczne z Najświętszym Sakramentem. Dlatego też serdecznie zapraszamy na nie dzieci w bieli i dzieci do sypania kwiatów a mężczyzn do baldachimu.
4. W poniedziałek o godz. 16.45 katecheza dla dorosłych.
5. Msza św. w int. czcicieli św. Antoniego we wtorek o godz. 18.00.
6. W środę w ramach nabożeństwa nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.
7. Uczniów szkół podstawowych zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz.
9.15, aby podziękować Panu Jezusowi za cały rok szkolny i katechetyczny.
8. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
9. W czwartek w ramach nabożeństwa modlitwy ku czci św. Rity. Do skarbony przy figurze św. Rity można składać swe prośby i podziękowania. Prosimy
o przyniesienie róż, które zostaną poświęcone po procesji. Będzie również
możliwość uczczenia relikwii św. Rity. O godz. 18.00 msza św. w intencjach
czcicieli św. Rity i za jej czcicieli.
10. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 17.30! Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby charytatywne naszej parafii.
11. Wyjazd pielgrzymów do Fatimy w piątek po mszy św. o godz. 7.00.
12. Gimnazjalistów oraz uczniów szkoły średniej ZSTiO nr 2 zapraszamy w
piątek o godz. 9.00 na Mszę św. szkolną kończącą rok szkolny. Przed Mszą św.
okazja do spowiedzi.
13. W piątek, 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy o naszych ojcach w
modlitwie.
14. W piątek o 16.30 Msza św. w int. Żywego Różańca. Natomiast o godz. 15.45
spotkanie Zelatorek Żywego Różańca.
15. W piątek godz. 18.00 msza św. w int. Sportowców i czcicieli a szczególnie
fundatorów figury i relikwiarza św. Papieża. Natomiast o 17.30 w ramach
nabożeństwa modlitwy do św. Jana Pawła II w int. sportowców i czcicieli.
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NIEDZIELA
25. 06. 17.
730 Za + Mieczysława Kuźma w 12 r. śm. i z rodziny.
900 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.,
w int. Andrzeja Śliwińskiego z ok. 70 r. ur.
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.,
w int. Janiny Romańczyk z ok. 70 r. ur.
1200 Chrzty. Roczki.
1730 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.,
w int. Jarosława Pomichowskiego z ok. 50 r. ur.

Intencje mszalne na wakacje!
Zaczyna się okres wakacji. W związku z tym księża przyjmują intencje
mszalne na okres urlopów wakacyjnych.
Ks. Proboszcz na miesiąc lipiec natomiast ks. Jakub na sierpień.
Ks. Paweł będzie na urlopie 2 tygodnie w lipcu i 2 tygodnie w sierpniu.

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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