PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
18. 1. 21.
00
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1. Za pomordowanych mieszkańców Lipowej.
2. Za + Bogusława w r. śm.
3. Za ++ Poleconych.
1800 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
i zdrowie w int. Anny ur.
2. Przez Niepokalane Serce NMP Matki Kościoła i wstaw. św. Michała,
aby krzyże, kościoły, świątynie nie były burzone ani profanowane - of. RN.
WTOREK
19. 1. 21. św. Józefa Sebastiana Pelczara
700 1. Za ++ Henryka Barteckiego, rodziców z obu stron, siostrę Krystynę
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. W int. Czcicieli św. Antoniego
3. Za ++ Poleconych.
1800 Za + Bogusława Piasek w 30 dzień po śm.
/po mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie/
ŚRODA
20. 1. 21.
700 1. Za + Stanisława Sądel - of. od lok. z ul. Ligockiej 2
oraz Grupy Modlitewnej św. O. Pio.
2. Za cierpiących i konających.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z of. ze skarbonki.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Za + Alfreda Matulę - of. od lok. z ul. Ligockiej 2.
CZWARTEK
21. 1. 21. św. Agnieszki
700 1. Za + Bogusława Piasek - of. od rodziny Banaś.
2. Za ++ Poleconych.
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Do Opatrzności Bożej w int. dyrekcji i pracowników KWK Staszic-Wujek
o pomyślność w Nowym Roku i Boże błogosławieństwo.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1730 Nabożeństwo do św. Rity.
1800 1. W int. Dziadków z ok. ich święta.
2. W intencji czcicieli św. Rity - z of. ze skarbonki.
PIĄTEK
22. 1. 21. św. Wincentego Pallottiego
700 Za + Wandę Wójcik - of. od lok. z ul. Mikołowskiej 129.
1630 W int. Żywego Różańca.
1730 Nabożeństwo do św. Jana Pawła II.
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NABOŻEŃSTWA W NASZEJ PARAFII
Wieczna Adoracja - 15 grudzień
Nieszpory niedzielne - godz. 17.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu
- czwartki o godz. 17.00
Nabożeństwo za powołanych i o nowe
powołania kapłańskie - I-szy czwartek
miesiąca po rannej Mszy św.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa - I-szy piątek miesiąca po rannej mszy św. oraz o godz. 17.30
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP - I-sza sobota o godz. 6.30
Nowenna do MBNP - środa, godz.
17.45
Nabożeństwo pompejańskie - III wtorek miesiąca po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo do bł. ks. J. Popiełuszki
- II piątek miesiąca o godz. 17.30
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- III piątek miesiąca o godz. 17.30
Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
w intencji sportowców i czcicieli -

IV piątek miesiąca o godz. 17.30
Nabożeństwo do św. Józefa - I-sza
środa po Mszy św. porannej
Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego - V czwartek miesiąca o
godz. 17.30 albo IV środa po Mszy św.
porannej
Nabożeństwo do św. Antoniego III wtorek po rannej Mszy św.
Nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli
IV wtorek po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo do św. O. Pio
- II czwartek o godz. 17.30
Nabożeństwo do św. Rity
- III czwartek o godz. 17.30
Nabożeństwa majowe - godz. 17.30
Nabożeństwa różańcowe- godz. 17.15
Nabożeństwa fatimskie - 13 dnia każdego miesiąca (V-X) o godz. 17.15
Gorzkie Żale - niedziela godz. 17. 15
Droga Krzyżowa - piątek, godz. 17.15

15. W III czwartek miesiąca o 17.30 modlitwy ku czci św. Rity. Do skarbony
przy figurze św. Rity można składać swe prośby i podziękowania. O godz.18.00
Msza św. w intencjach czcicieli św. Rity i za jej czcicieli. Prosimy o przyniesienie róż.

16. W piątek o godz. 15.45 spotkanie Zelatorów Żywego Różańca.
17. W piątek o godz. 16.30 msza św. w int. Żywego Różańca.
18. W piątek godz. 17.30 nabożeństwo do św. Jana Pawła II a następnie
msza św. w int. sportowców i czcicieli a szczególnie fundatorów figury.
19. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
20. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę o 16.45.
21. Msza św. chrzcielna wraz z błogosławieństwem rocznych dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Zapisy dzieci do chrztu i roczku w kancelarii.
22. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele i probostwie.
Prosimy o pomoc i w tym tygodniu.
23. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

1800 1. Przez wstaw. Niepokalanej w int. powołanych o światło Ducha Świętego
w zdobywaniu wiedzy, świętości i godności kapłańskiej - of. RN.
2. W int. sportowców i czcicieli (fundatorów figury) św. Jana Pawła II.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna, kopertowa na potrzeby naszej parafii,
na pokrycie zimowego ogrzewania kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś przypada II Niedziela Zwykła.
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. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło tego
tygodnia to słowa „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity owoc” .
6. W poniedziałek o godz. 7.00 będzie celebrowana msza św. w intencji pomordowanych mieszkańców Lipowej, koło Żywca
7. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Apostolatu Margaretka
w kościele.
8. W III wtorek miesiąca o godz. 7.00 msza św. ku czci św. Antoniego w int.
wszystkich czcicieli a po niej nabożeństwo do św. Antoniego.
9. We wtorek odprawimy nabożeństwo pompejańskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca i czcicieli MB Różańcowej, czcicieli
bł. Bartola Longi do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy po mszy św. wieczornej a zakończymy Apelem Jasnogórskim.
10. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45.
11. W czwartek przypada wspomnienie św. Agnieszki.]
12. W czwartek o godz. 8.00 Msza św. w int. w int. dyrekcji i pracowników
KWK Staszic-Wujek (Ruch Wujek oraz Ruch Murcki-Staszic) - o pomyślność
w Nowym Roku i Boże błogosławieństwo.
13. W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia –
Dzień Dziadka. W czwartek w czasie Mszy św. o godz. 18.00 będziemy prosili
o obfite Boże błogosławieństwo dla naszych Dziadków. Pamiętajmy i módlmy
się za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do
Pana.
14. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
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SOBOTA
23. 1. 21. bł. Wincentego Lewoniuk i Towarzyszy
700 1. Za ++ Helenę, Rudolfa i Mariana Ogórczyk.
2. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
i zdrowie w int. rodziców: Antoniego z ok. ur. oraz Zofii.
3. Przez wstaw. św. O. Pio o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - z of. ze skarbonki
1800 Za + Ryszarda Górnego - of. od sąsiadów z ul. W. Pola 93.
NIEDZIELA
24. 1. 21.
730 Za + Bogusława Piasek - of. od rodziny Fituchów.
900 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
i zdrowie w int. Pelagii Zuber oraz Zofii Pyrek z ok. ur.
1045 Za + Władysława Kalfas w 1 r. śm.
1200 Chrzty. Roczki.
1730 Nieszpory kolędowe
1800 Za +Mateusza we wspomn. ur.

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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Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan 2021
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2021 przygotowała Wspólnota Monastyczna z Grandchamp
(Szwajcaria). Temat, który został wybrany, „Trwajcie w mojej miłości a
przyniesiecie obfity owoc” zaczerpnięty jest z Ewangelii św. Jana 15,1-17 i
wiąże się z powołaniem tej ekumenicznej wspólnoty. Misją wspólnoty, liczącej dziś 50 sióstr, przedstawicielek różnych generacji, tradycji kościelnych,
różnych krajów i kontynentów, jest
życie modlitwą, gościnność, praca nad
pojednaniem między ludźmi i nad jednością chrześcijan. Swoim darem życia
zakonnego siostry dzielą się z odwiedzającymi i wolontariuszami, którzy
przybywają do Grandchamp, by tam
przeżyć rekolekcje, doświadczyć ciszy,
uzdrowienia, czy odnaleźć sens życia.
Trzy filary, na których opiera się codzienne życie sióstr – modlitwa, pielęgnowanie życia wspólnotowego i gościnność – stały się podstawą opracowania materiałów na tegoroczny Tydzień.
Jezus powiedział do swoich uczniów,
„trwajcie w mojej miłości” (J 15,9).
On trwa w miłości Ojca (J 15,10) i niczego innego nie pragnie, jak tylko
dzielić się z nami tą miłością:
„Nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca” (J 15,15b). Metafora krzewu
winnego (J 15,1-5) opisuje to, co dzieje się
podczas modlitwy: stajemy się szczepami
winorośli, którą jest sam Jezus. Ojciec jako
troskliwy gospodarz winnicy, oczyszcza
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nas, byśmy wzrastali, stawali się jednością
i wspólnie oddawali Bogu cześć i chwałę.

Trwanie w Chrystusie to wewnętrzna
postawa, która z czasem się w nas zakorzenia. Wymaga przestrzeni, aby się
rozwijać. Zagrażać jej mogą rozproszenie, hałas i wyzwania codzienności.
Dlatego aktualne pozostają słowa Geneviève Micheli, późniejszej matki Geneviève, przełożonej wspólnoty z
Grandchamp, napisane w 1938r.:
„Czasy, w których żyjemy, są niepokojące,
a zarazem wspaniałe. To czasy niebezpieczne, w których brakuje dbałości o duszę,
czasy, w których śmiałe ludzkie dokonania
wydają się zagrażać duchowości… I myślę,
że nasza cywilizacja zginie w tym zbiorowym szaleństwie hałasu i prędkości, w którym żadna istota nie jest w stanie myśleć…
Jako chrześcijanie znamy pełną wartość
życia duchowego. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność i musimy
być jej świadomi – powinniśmy połączyć
wysiłki i pomagać sobie nawzajem w tworzeniu narzędzi do utrzymania spokoju, w
tworzeniu oaz spokoju, ośrodków, w których dzięki wewnętrznemu wyciszeniu możliwe stanie się odwołanie do stwórczego
słowa Bożego. To kwestia życia i śmierci.”

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:
Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić
słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta Bożego błogosławieństwa,
opieki Niepokalanej i wstawiennictwa świętych patronów.
Życzymy również dużo zdrowia, radości i pociechy z wnuków.

Redakcja „Na Wujku”

Ruch Obrońców Życia Poczętego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko mówił, iż życie dziecka zaczyna się pod sercem
matki! Ks. Jerzy w ramach duszpasterstwa pracowników służby zdrowia zdecydowanie domagał się prawa do życia dla każdego poczętego dziecka. Organizował modlitwy, pomoc dla samotnych matek, przypominał nauczanie Prymasa
Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II.
"Naród, który zabija własne dzieci staje się narodem bez przyszłości" mówił
Jan Paweł II w 1997 r. w Kaliszu.
A my chcemy dla naszego narodu wspaniałej przyszłości. Dlatego też w listopadzie
ub. r. założyliśmy w naszej parafii grupę
apostolską: Ruch Obrońców Życia Poczętego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Zapisy i informacje u ks. Proboszcza.
PARAFIALNA BIBLIOTEKA
czynna w każdy piątek od godz. 16.30 do 17.30.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
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
albo obsłuży rodzinny obiad

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! Krzyżówka

1

1. Masa ceramiczna
używana m.in. do wyrobów filiżanek;

2

2. Jeden z sakramentów;

3
4
5

3. Używa je ksiądz w
czasie kolędy;
4. Kolor związany z 50
- leciem;
5. Stoi na czele dekanatu;
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6. Imieniny obchodzi w
styczniu;

7

3 (695)

Znaczenie
wyrazów:

7. W okresie Bożego
Narodzenia stoi w kościele.

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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II NIEDZIELA ZWYKŁA
18-25 stycznia 2021
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Nabożeństwo Pompejańskie!

Hasło Tygodnia:

godz. 18.40 - I część radosna - prowadzą IV, V i VI Róża - intencja: za parafian o Boże bł. w Nowym Roku.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą VII, VIII i IX Róża - intencja: za
wszystkich członków Żywego Różańca
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą X, XI i XII Róża intencja:
o ustanie pandemii koronawirusa
godz. 20.10 - IV część chwalebna prowadzą I, II i III Róża - intencja:
za ++ członków Żywego Różańca, parafian oraz z naszych rodzin.

„Trwajcie w
mojej miłości
a przyniesiecie obfity
owoc” .

(J 15,5-9 )

Rocznica śmierci parafian
z Lipowej!
18 stycznia 2010 r. w naszym kościele została zamontowana i poświęcona tablica, upamiętniająca rocznicę zamordowania ks. Franciszka
Sznajdrowicza, proboszcza z Lipowej wraz z 38 parafianami!
Jutro, w poniedziałek o godz. 7.00
w naszym kościele będzie celebrowana
msza św. w intencji pomordowanych
mieszkańców Lipowej, koło Żywca

wtorek, 19 styczeń
Program modlitwy różańcowej:

Podziękowanie
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo we Mszach
Świętych kolędowych sprawowanych
w intencji Parafian z poszczególnych
ulic naszej parafii. Bóg zapłać! Również za wszystkie ofiary złożone na
potrzeby naszej parafii. Duszpasterze

