PARAFIALNA STATYSTYKA

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
11. 1. 21. (formularz o Duchu Świętym)
00
7
1. Za ++ Poleconych.
2. O światło Ducha Świętego i świętość życia dla kapłanów objętych
Apostolatem Margaretka.
3. Za cierpiących i konających.
1800 Za + Michała we wspomn. ur.
WTOREK
12. 1. 21.
700 1. Za + Stanisławę Karaś.
2. Za ++ Poleconych.
1800 Do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża w int. Milenki z ok. 10 r. ur. i brata
Maksymiliana.
ŚRODA
13. 1. 21.
700 1. Za + syna Jerzego Kłusek w 6 r. śm.
2. Za ++ Poleconych.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Za + Rozalię Boroń w 30 dzień po śm.
CZWARTEK
14. 1. 21.
700 1. Za ++ rodziców: Anielę i Franciszka Sochackich.
2. Za ++ Poleconych.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo do św. O. Pio.
1800 W int. Czcicieli św. O. Pio.
PIĄTEK
15. 1. 21.
700 Za + Zbigniewa Świderskiego.
1630 Za ++ rodziców z obu stron: Gryglewski i Tkacz oraz rodzeństwo.
1730 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
1800 W int. Faustinum i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
SOBOTA
16. 1. 21.
00
7 1. Za + Bernarda Woszczyk w 15 r. śm.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośba o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów styczniowych - of. Apostolatu Margaretka.
3. Przez wstaw. św. O. Pio o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - z of. ze skarbonki
1800 Za + Jolantę Wójcik - of. od męża i syna żoną i dziećmi.
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2019 r.

ZA 2020 ROK
2020 r.

Różnica

I.
CHRZTY
Chrztów św. udzielono dzieciom
z tego było :
chłopców
dziewcząt
nieślubnych dzieci było
małżeństw cywilnych

14
8
6
3
0

II.
ŚLUBY
Ślubów udzielono parom
Śluby poza parafią
śluby konkordatowe

5
5
3

III.
POGRZEBY
Pogrzebano osób
z tego : mężczyzn
kobiet
nie zaopatrzonych

58
27
31
12

88
47
41
37

6
54.519
210
6

24
37.103
100
14

+18
- 17416
-110
+8

23

-3

IV.
K O M U N I A ŚW
Do I komunii św. przystąpiło dzieci
Komunii św. rozdzielono
Chorych zaopatrzono w domu
Namaszczenia chorych

V.

BIERZMOWANIE
Do bierzmowania przystąpiło

26

11
7
4
2
2

-3
- 1
-2
-1
+2

4
1
4

-1
-4
+1
+30
+20
+10
+25

16. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje na bieżący rok.
17. Narzeczonych, którzy w tym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek
małżeński prosimy o zgłaszanie się w kancelarii celem rozpoczęcia przygotowania do uroczystości i spisania protokołu przedślubnego.
18. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele i probostwie.
Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
19. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego
a także innych czasopism i książek religijnych.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta na potrzeby archidiecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś przypada Święto Chrztu Pańskiego, które jest wspomnieniem chrztu
Jezusa w Jordanie i zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego.
2. Nieszpory kolędowe dziś o godz. 17.30.
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 64 osoby; zgodnie z zasadą – 1 osoba na 15 m2.
4. Przypominamy również, iż przez cały dzień kościół jest otwarty i można
przyjść na indywidualną modlitwę.
5. W poniedziałek Msze św. z formularza o Duchu Świętym.
6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
w kościele.
7. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45. Przypominamy, iż nowenna odbywa się przed obrazem Matki Bożej w każda środę.
Swe prośby i podziękowania można składać do koszyka obok obrazu.
8. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
9. 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.
10. Uczniów kl. VII i VIII kl. SP zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o
godz. 16.00 a następnie na Mszę św. o 16.30.
11. W III piątek o godz. 18.00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego,
Faustinum. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30.
12. W sobotę o godz. 7.00 msza św. w int. solenizantów styczniowych Apostolatu Margaretka.
13. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
14. W przyszłą niedzielę, trzecią miesiąca - kolekta specjalna - kopertowa na potrzeby naszej parafii, a szczególnie na zimowe ogrzewanie kościoła.
15. Zachęcamy wszystkich parafian do przeżycia rekolekcji zamkniętych w
naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach lub Kokoszycach.
Plan rekolekcji na 2021 rok znajduje się w gablotce.
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NIEDZIELA
17. 1. 21.
730 Za + Lucynę Felner w 21 r. śm.
900 Za + Renatę Kostka w 30 dzień po śm.
1045 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int.
Wiesławy Ścisłowskiej z ok. 90 r. ur.
00
12 Za ++ Wandę i Tadeusza Panek w r. śm.
1730 Nieszpory kolędowe
1800 Za + Irenę Stanik - of. od lok. z ul. Pięknej 62.

Kult św. O. Pio w naszej parafii!
Nabożeństwa do św. O. Pio są odprawiane w każdy II czwartek miesiąca.

Program nabożeństwa:

godz. 17.30 - nabożeństwo z czytaniem próśb i podziękowań;
oraz uczczenie relikwii św. O. Pio
godz. 18.00 - msza św. w intencji czcicieli św. O. Pio- z of. ze skarbonki
Po Mszy św. spotkanie Grupy Modlitewnej św. O. Pio/ w salce katechetycznej/
PARAFIALNA BIBLIOTEKA
czynna w każdy piątek od godz. 16.30 do 17.30.

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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INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - STYCZEŃ
I Róża - o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot.
II Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
III Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
IV Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
V Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca i ich rodzin.
VI Róża - w int. misji, misjonarzy.
VII Róża - w int. chorych i służby zdrowia z naszej parafii i Ceglanej.
VIII Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
IX Róża - w int. dzieci i młodzieży o gorliwe uczestniczenie w katechezie.
X Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie epidemii.
XI Róża ( w trakcie powstawania) - o nowe powołania kapłańskie.
XII Róża ( rodziców ) - o Boże bł. dla swoich dzieci.
Zapisy do Żywego Różańca przyjmuje ks. Proboszcz;
obecnie trwa uzupełnienie XI Róży Żywego Różańca
( patron św. Andrzej Bobola).

ROK ŚW. JÓZEFA
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.
Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez
ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy:
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i
swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem
Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą
w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
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Z okazji 90 r. urodzin

Z okazji 90 r. urodzin
Wiesławie Ścisłowskiej

Wiesławie Ścisłowskiej
życzymy:
niech dobry Bóg Ci błogosławi,
obdarza potrzebnymi łaskami,
zdrowiem,
wstawiennictwa i opieki Matki Królowej Różańca Św.
Ciesz się pogodą ducha i życzliwością otaczających Cię ludzi.

błogosławieństwa Bożego,
światła Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia i radości
życzy

Redakcja Na Wujku
Na Nowy Rok 2021
Drogim Rycerzom
Niepokalanej!

Członkowie Żywego Różańca
Z okazji 90 r. urodzin

Wokół nas wiele dróg a serce Maryi wskazuje:
każdy dzień przeżyj
z Bogiem!
Bądźmy Maryi posłuszni!
Serdecznie życzy i prosi
Przewodnicząca
Maria Zagórska

Wiesławie Ścisłowskiej
błogosławieństwa Bożego,
darów Ducha Świętego
opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia i szczęścia
życzą

Członkowie
Apostolatu Margaretka

Drogim naszym Kapłanom
życzymy na 2021 rok

Z okazji urodzin radnemu
Józefowi Zawadzkiemu
błogosławieństwa Bożego,
darów Ducha Świętego,

- głębokiej wiary i Chrystusowej
mocy do nieustannego wnoszenia
światła w nasze zachmurzone życie!
Jesteście naszą radością i nadzieją
na drodze do Nieba!

oraz dużo zdrowia i radości

życzy
- Redakcja „Na Wujku”

Rycerstwo Niepokalanej

Wspaniały catering domowy - Ciocia Kasia gotuje d
l

Planujesz przyjęcie rodzinne lub imprezę dla znajomych w domu? Nie potrafisz gotować? A może tego nie lubisz lub nie masz na to czasu i zastanawiasz się co tu zrobić…
CIOCIA KASIA pomoże Ci zorganizować najbardziej wyszukaną imprezę!

Dowóz do domu.

Tel. 602 684 710
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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. Ale się porobiło. Na wszystkich murach, ścianach, każdym wolnym skrawku
można zobaczyć inicjały K+M+B z dodanym kodem cyfrowym. Policja nadal liczy, ile
pojawiło się takich napisów w całym mieście? Możesz im pomóc? Poza tym specjalny
sztab stara się rozszyfrować, co znaczą owe inicjały i kod cyfrowy. A może to nie jest aż
tak trudna zagadka?

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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Rok XV
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ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Święto Chrztu Pańskiego!

Kopalnia Staszic-Wujek

Wspominając
chrzest
Pana
Jezusa w Jordanie,
myślimy
także o naszym
chrzcie,
który
jest początkiem i
fundamentem
naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem.
W tym sakramencie otrzymaliśmy
godność przybranego dziecka Bożego
i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też
włączeni do wspólnoty Kościoła.
Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy
bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa.

Należące do Polskiej Grupy Górniczej
sąsiadujące ze sobą katowickie kopalnie Wujek i Murcki-Staszic od Nowego Roku działają pod wspólnym szyldem jako kopalnia Staszic-Wujek. Do
końca roku zakłady mają zyskać także
podziemne połączenie technologiczne.

Zatrzymajmy się na moment przy
chrzcielnicy, aby podziękować za dar
dziecięctwa Bożego, ale także zdać
sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi –
po to jesteśmy posłani do świata

Wspieramy Misje!
W imieniu wszystkich misjonarek i
misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce
wyruszą na misyjne szlaki, składam
serdeczne podziękowanie za Waszą
modlitwę i ofiarność, za troskę o misje
w świecie − napisał bp Jerzy Mazur
SVD, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji, w komunikacie na Dzień Modlitwy
i Pomocy Misjom przypadający 6
stycznia.
W tym roku wydarzeniu towarzyszą
słowa „Eucharystia objawieniem
miłości”.

