PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
1. 02. 21.
700 1. Za ++ Poleconych.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z of. ze skarbonki.
1800 1. Za + Eugeniusza Ochman - of. od sąsiadów.
2. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Jana Pawła II z podz.
za odebrane łaski prośbą o dalsze w int. Tomasza Gonsiora z ok. ur.
WTOREK
2. 02. 21. Ofiarowanie Pańskie
700 1. Za + Stanisława Sądel - of. od lok. z ul. Ligockiej.
2. Za ++ Poleconych.
1630 Za ++ Irenę Łuczak w 10 r. śm., i Zbigniewa Jureckiego w 3 r. śm.
1800 Za ++ Józefa Janie.
ŚRODA
3. 02. 21. św. Błażeja
00
7
1. Przez wstawiennictwo św. Józefa o opiekę nad rodzinami.
2. Za cierpiących i konających.
3. W intencjach czcicieli św. Rity i za czcicieli - z of. ze skarbonki.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Za + Edeltraudę Grőger w 1 r. śm.
CZWARTEK
4. 02. 21.
00
7
1. Za Kapłanów.
2. W int. seniorów, emerytów i rencistów.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
1800 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
zdrowie w int. Barbary Wróblewskiej z ok. ur.
2. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
PIĄTEK
5. 02. 21. św. Agaty
700 W int. Czcicieli NSPJ.
1630 1. Przez wstaw. MB z prośbą o Boże bł. i światło Ducha Świętego w int.
Lektorów i kantorów naszej parafii.
2. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Agaty w int. Marii z ok. ur.
1730 Nabożeństwo do NSPJ
1800 Do NSPJ w int. wynagradzającej - of. RN.
SOBOTA
6. 02. 21.
630 Różaniec
700 1. Do Serca NMP w int. wynagradzającej - of. Rycerstwa Niepokalanej.
2. Za ++ ojca Pawła Wicik we wspomn. ur. oraz Annę Wicik.
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INTENCJE SZCZEGÓŁOWE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - LUTY
I Róża - w int. naszej Ojczyzny o ustanie pandemii koronawirusa
II Róża - o beatyfikację sł. Bożej Pauliny Jaricot.
III Róża - o nawrócenie zatwardziałych grzeszników naszej parafii.
IV Róża - w int. ludzi pracy naszej archidiecezji a szczególnie górników.
V Róża - o ochronę życia poczętego w naszej Ojczyźnie.
VI Róża - o Boże bł. dla członków Żywego Różańca
VII Róża - w int. misji, misjonarzy.
VIII Róża - w int. chorych i służby zdrowia z naszej parafii i Ceglanej.
IX Róża - za ++ członków Żywego Różańca.
X Róża - w int. Olka Filipowskiego o szczęśliwy przebieg operacji
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).

PARAFIALNA BIBLIOTEKA
czynna w każdy piątek od godz. 16.30 do 17.30.
17. W piątek o godz. 16.30 msza św. w int. Lektorów i kantorów naszej parafii.
Natomiast spotkanie wszystkich lektorów i kantorów oraz osób pragnących
włączyć się w życie liturgiczne naszej parafii w czwartek po mszy św. wieczornej.
18. I piątek miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na rodziny wielodzietne i potrzeby charytatywne.
19. W I-szy piątek o godz. 16. 30 zapraszamy na Mszę szkolną uczniów kl. I-IV.
Spowiedź dla kl. IV o godz. 16.00
20. W piątek o godz. 17.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
21. Spowiedź św. dla młodzieży szkół średnich o godz. 17.30.
22. W I-szą sobotę miesiąca zapraszamy nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP już o godz. 6.30!
23. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
24. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
25. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
26. Serdeczne podziękowanie składamy tym parafianom, którzy w minionym
tygodniu pomagali w pracach porządkowych przy kościele, przy odśnieżaniu.
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na zużycie energii
elektrycznej. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś przypada IV 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. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 17.15 w kościele. Temat
katechezy: Rok św. Józefa.
6. We wtorek, 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Kolekta w tym
dniu na rzecz zakonów kontemplacyjnych. Prosimy o przyniesienie gromnic,
które będą poświęcone na każdej Mszy św. Porządek Mszy św.: 7.00, 16.30 i
18.00. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. proszone są o przyniesienie
świec na Mszę św. o godz. 16.30.
7. Jednocześnie od 1997 roku 2 lutego w Kościele powszechnym obchodzimy
ustanowiony przez Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
8. W tym dniu popołudniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
9. W środę, po Mszy św. o godz. 7.00 będziemy rozbierać stajenki oraz zdejmować dekoracje świąteczne. Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą do
osób dysponujących czasem o pomoc.
10. W środę, 3 lutego przypada wspomnienie św. Błażeja
11. W I-szą środę miesiąca czcicieli św. Józefa - zapraszamy na Mszę św. w int. rodzin
naszej parafii o godz. 7.00. Po Mszy św. nabożeństwo do św. Józefa.
12. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45.
13. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
14. Msza św. za kapłanów w czwartek o godz. 7.00 natomiast Msza św. w intencji
czcicieli NSPJ w piątek o godz. 7.00.

15. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św. Adorację poprowadzi Apostolat Margaretka.
16. W piątek przypada wspomnienie św. Agaty. Po każdej Mszy św. poświęcenie chleba i soli ku czci św. Agaty.
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3. Przez wstaw. św. O. Pio o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - z of. ze skarbonki
1800 Za ++ rodziców: Konrada i Elżbietę Korzec.
NIEDZIELA
7. 02. 21.
730 Za ++ Halinę Czak w 18 r. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron.
900 Za + Urszulę Wach.
1045 1. Do Opatrzności Bożej z podz. za dar życia z prośba o potrzebne łaski
i zdrowie dla solenizantów lutowych - of. Apostolatu Margaretka.
2. W int. Olka Filipowskiego o szczęśliwy przebieg operacji.
1200 Za ++ Janinę Teresę Przydatek, siostrę Janinę Hęperek oraz rodziców
z obu stron.
00
18 Za + Irenę Wolny.

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
od 6 do 10 marca 2021
Rekolekcje prowadzić będzie O. Arkadiusz Sędzielowski z Koszutki

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
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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Z okazji urodzin naszemu szafarzowi Tomaszowi Gonsiorowi
życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Bożej i wstawiennictwa św. Tomasza
Redakcja „Na Wujku”
Z okazji urodzin Barbarze Wróblewskiej
wszelkich łask Bożych, światła Ducha Świętego,
opieki Królowej Różańca Św. oraz dużo zdrowia i radości
na każdy dzień życia
życzą
Koleżanki z Zespołu Charytatywnego

Nasz mały parafianin Olek potrzebuje pomocy!
Olek ma krytycznie ciężką wadę serca!
Jego życie jest śmiertelnie zagrożone. Pilnie musi przejść operację w USA
To operacja ostatniej szansy! Operacja musi się odbyć jak najszybciej, bo z
każdym miesiącem szanse na jej powodzenie są coraz mniejsze. Serce Olka
słabnie każdego dnia…
Dlatego też usilnie prosimy o wsparcie kosztów leczenia Olka.
23 marca Olek musi się stawić w Lucile Packard Children’s Hospital. A rodzice musza wpłacić całą kwotę ( około 4 200 000 zł.)\

Pomóżmy więc Olkowi! Liczy się każda złotówka!
CZCIGODNE OSOBY KONSEKROWANE
Wszystkich dróg i charyzmatów, żyjące i posługujące w archidiecezji katowickiej!

We wtorek, 2 lutego br. po raz 25 obchodzić będziemy ustanowiony przez św.
Jana Pawła II w 1997 r. ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO. W związku z tym, mimo niełatwego czasu pandemii coronavirusa,
serdecznie zapraszamy na uroczystą Mszę świętą w intencji osób konsekrowanych w Katedrze 2 lutego 2021r./wtorek/ o godz. 12.00,
której przewodniczyć będzie Abp Wiktor Skworc.

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.
W listopadzie ub. r. założyliśmy w naszej parafii grupę apostolską: Ruch
Obrońców Życia Poczętego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Stańmy więc i my w obronie życia każdego człowieka,
od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Zapisy i informacje u ks. Proboszcza
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Dane do przelewu:
Fundacja Mam serce, ul. Dereniowa 10/9102-776 Warszawa
Nazwa banku: Millennium Bank

Numer konta: 26 1160 2202 0000 0001 6899 7325
Tytuł przelewu: Olek Filipowski
Podziękowanie!
Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi za odprawioną Mszę św. w mojej intencji z okazji 90 r. urodzin, za modlitwę a także wszystkim,
którzy brali w niej udział i składali życzenia.
Bóg zapłać!

Wiesława Ścisłowska

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!

Kochane dzieci!

Serdecznie zapraszamy na Msze św.
Pokoloruj obrazek i odpowiedz na pytanie: kto cze- szkolne w każdy

Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
kał na Jezusa w świątyni ?

5 (697)

Chleb św. Agaty

2 lutego - Święto
Ofiarowania Pańskiego
Matki Bożej Gromnicznej
Dzień Życia Konsekrowanego
Msze św. o godz.:
7.00, 16.30 i 18.00.

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

31.1.2021

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

piątek o godz.
16.30!

Spowiedź św. o
godz. 16.00 w następującym porządku:
I piątek miesiąca
- kl. IV
II piątek miesiąca
- kl. V i VI
III piątek miesiąca - kl. VII i
VIII

Rok XV

W piątek, 5 lutego będziemy wspominać św. Agatę, dziewicę i męczennicę. Św. Agata, której imię znaczy
"dobra", należy do wielkich dziewic
męczennic Kościoła rzymskiego.
W tym dniu wierni tradycyjnie przynoszą chleb, sól i wodę do poświęcenia, aby chroniły przed kradzieżą, pożarem i innymi nieszczęściami. Poświęcenie chleba po każdej Mszy św.
Zdarza się, że matki dają chleb św.
Agaty dzieciom. Przechowujemy go ze
czcią w naszych mieszkaniach.
Św. Agato módl się za nami!

Poświąteczne porządki!

W środę, po Mszy św. o godz. 7.00
będziemy rozbierać stajenki oraz
zdejmować dekoracje świąteczne.
Dlatego też zwracamy się z gorącą
prośbą do osób dysponujących czasem
Spotkanie wszystkich lektorów o pomoc. Im więcej osób przyjdzie
i kantorów naszej parafii w tym szybciej uda się posprzątać kościół
czwartek po mszy św. wieczornej. i teren wokół niego.
Prosimy o przyniesienie gromnic,
które będą poświęcone na każdej
Mszy św.

