PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
15. 02. 21 bł. ks. Michała Sopoćko
00
7
1. Za + męża Leona Kowalczyka w 2 r. śm.
2. Za ++ Poleconych.
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z of. ze skarbonki.
1800 Za + Katarzynę Burdzik w 2 r. śm.
WTOREK
16. 02. 21.
700 1. Za + Mirosława Chmurzyńskiego w 30 dzień po śm.
2. Za + Stanisławę Karaś.
3. W int. Czcicieli św. Antoniego.
1800 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, Boże bł.
i zdrowie w int. Marzeny Przybylskiej z ok. 50 r. ur.
/ po mszy Nowenna Pompejańska/
ŚRODA
17. 02. 21. Popielec
700 1. Za + Hildegardę Mrozek w 1 r. śm.
2. Przez wstaw. św. O. Pio o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - z of. ze skarbonki
1630 Za + Marcina Śliwińskiego w r. śm.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Za + Adama Stroncika w 3 r. śm.
CZWARTEK
18. 02. 21.
700 1. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Rity o rozwiązanie trudnej
sytuacji życiowej.
2. Za ++ Poleconych.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo do św. Rity.
1800 1. Przez Niepokalane Serce NMP Matki Kościoła i św. Michała, Archanioła,
aby kościoły nie były burzone ani profanowane - of. Rycerstwa Niepokalanej.

2. W intencji czcicieli św. Rity.
PIĄTEK
19. 02. 21.
700 Za + Zbigniewa Świderskiego.
1630 Za ++ Poleconych.
1715 DROGA KRZYŻOWA
1800 1. W int. Faustinum i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
2. Za ++ zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej
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PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
od 6 do 10 marca 2021
Rekolekcje prowadzić będzie O. Arkadiusz Sędzielowski z Koszutki

Parafia wspiera Rodzinę!
Już od kilku lat nasza parafia włącza
się w program pomocy rodzinom syryjskim realizowanym w ramach programu Caritasu: „Rodzina Rodzinie”!
Również i w 2021 roku będziemy

wspierali rodziny syryjskie przekazując odpowiednie środki finansowe na
ich utrzymanie.
Ofiary można składać do skarbony
umieszczonej obok figury św. Barbary z napisem „Parafia Rodzinie Syryjskiej”.

15. W piątek o godz. 17.15 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. Zalecki
na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.
16. W III piątek miesiąca wszystkich czcicieli zapraszamy na mszę św. w int.
„Faustinum”. Po mszy św. spotkanie Faustinum w kościele.
17. I piątek Wielkiego Postu, to dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu
w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne
żyjące niemoralnie, które sieją zgorzenie i wyrządzają krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny duchowieństwa głęboko ranią.
18. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
19. Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym w przyszłą niedzielę o godz. 17.15.
20. Tradycyjne 40-godzinne nabożeństwo odbędzie się przez trzy pierwsze niedziele Wielkiego Postu - po Mszy św. o godz. 12.00 do Gorzkich Żali.
21. Kolekta przyszłej niedzieli, III miesiąca to kolekta specjalna, kopertowa
na ogrzewanie kościoła.
22. Już za 3 tygodnie, od III Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Prosimy o modlitwę o dobre przeżycie rekolekcji.
23. Serdecznie „Bóg zapłać” składamy wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy odśnieżaniu kościoła. Prosimy o pomoc również i w tym
tygodniu.
24. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego
a także innych czasopism i książek religijnych.
25. Dziś po każdej Mszy św. przed kościołem trwa akcja charytatywna: pączek
(krepel) dla Olusia! Składając dobrowolna ofiarę za pączki wspomagamy ciężko chorego, naszego małego parafianina Olusia, którego czeka w Stanach Zjednoczonych ciężka operacja.
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Teresę Wróblewską
(l. 79) z ul. W. Pola. Wieczny odpoczynek...
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na pokrycie
zużycia energii elektrycznej. Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś przypada VI Niedziela Zwykła.
2. Nieszpory 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: Kierownictwo duchowe na przykładzie bł. ks. Michała Sopoćki.
6. W poniedziałek przypada wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki.
7. We wtorek o godz. 7.00 msza św. ku czci św. Antoniego w int. wszystkich
czcicieli a po niej nabożeństwo do św. Antoniego.
8. 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.
9. W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze św. z obrzędem posypania popiołem o godz. 7.00, 16.30
i o godz. 18.00. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post jakościowy. Kolekta przeznaczona będzie na dzieła pokutne.
10. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45.
11. W czwartek o godz. 16.30 w kościele dolnym odbędzie się katecheza parafialna dla dzieci klas 3 przygotowujących się do I komunii św. Prosimy o
przyniesienie skarbców.
12. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
13. 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.

14. Spowiedź dla uczniów kl. VII i VIII w piątek o godz. 16.00 a następnie
Msza św. o godz. 16.30.
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SOBOTA
20. 02. 21.
700 1. Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - of. Faustinum.
2. Za + Mirosława Chmurzyńskiego w 30 dzień po śm. - of. od sąsiadów.
3. Za ++ Poleconych.
00
18 Za + Jolantę Wójcik - of. od brata Andrzeja z rodziną.
NIEDZIELA
21. 02. 21.
730 Przez wstaw. Niepokalanej w int. powołanych o światło Ducha Świętego
w zdobywaniu wiedzy, świętości i godności kapłańskiej - of. RN.
900 Za Parafian.
1045 Za ++ Katarzynę i Jana Grzywa oraz z rodziny Grzywa.
1200 Przez wstaw. św. Michała Archanioła w int. młodzieży, aby poszukujący
odnaleźli sens życia w Krzyżu Chrystusowym - of. RN.
1715 Gorzkie Żale.
1800 Za ++ Genowefę Wolańską w 1 r. śm. i Kazimierza Wolańskiego w 19 r. śm.

Słuchajmy naszego radia - Radio eM 107,6 FM
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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NOTA NA TEMAT ŚRODY POPIELCOWEJ
Nałożenie popiołu w okresie pandemii
Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w
milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada
jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: "Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię" lub "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz".
Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do
okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc.
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
12 stycznia 2021.
Robert Kard. Sarah Prefekt
+ Artur Roche Arcybiskup Sekretarz

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!
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

54 TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU
“TRZEŹWOŚCIĄ POKONYWAĆ KRYZYS”
Wydarzenia w Archidiecezji Katowickiej zorganizowane przez Diakonię Wyzwolenia.
Niedziela 14.02.2021 godzina 10.00
Kościół Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach.
Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o trzeźwość szczególnie dla zakochanych.
Poniedziałek 15.02.2021 godzina 18.00
Bazylika Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Ap. w Piekarach
Śl. Msza św. i nabożeństwo Ewangelii Wyzwolenia Jezus – Mocarz Ducha.
Wtorek 16.02.2021 godzina 18.00
Kościół Sw. Pawła w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu.
Msza św. i nabożeństwo ewangelii Wyzwolenia Jezus – Lekarz grzeszników.
Środa Popielcowa 17.02.2021 godzina 19.30
Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach.
Msza św. i koferencja szczegolnie dla małżonków w kryzysie pod tytułem:
“Dysfunkcje naszych domów pochodzenia, a trudności w naszym Małżęństwie.” (W ramach comiesięcznych spotkań małżeństw w kryzysie Wspólnoty Sychar).
Czwartek po Popielcu 18.02.2021 godzina 18.00
Bazylika św. Antoniego w Rybniku.
Msza św. i nabożeństwo Ewangelii Wyzwolenia Jezus – Światłość świata.
Piątek po Popielcu 19.02.2021 godzina 17.15
Kościół Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach Brzęczkowicach.
Droga krzyżowa o trzeźwość Narodu ze świadectwami i Msza św.
Sobota po Popielcu 20.02.2021 godzina 18.30
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
Konferencja pod tytułem: ”Jak pomagać ludziom uzależnionym i członkom ich
rodzin” i Msza św. szczegółnie dla rodzin dotkniętych uzależnieniami i przemocą. (W ramach comiesięcznych Fatimskich Spotkań Trzeźwościowych).

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.
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Tel. 602 684 710
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Zadania -

MAŁY APOSTOŁ

NA WUJKU

Rozwiązanie zadania
w niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.45!

PISMO PARAFII
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KATOWICACH-BRYNOWIE

WIELKI POST

7 (699)

Kochane dzieci!

Serdecznie zapra1. Połącz ze sobą cyfry tego szyfru, zaczynając zawsze od szamy na Msze św.
jedynki, a odkryjesz do czego wzywa nas Kościół w cza- szkolne w każdy
sie Wielkiego Postu!

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
2. Podajcie na kartkach kilka przykładów postanowień
wielkopostnych.

Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową
w piątek o godz. 17.15!
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 XV

14.2.2021

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Środa
Popielcowa
Msze św.
w Środę
Popielcową
są o godz.:
7.00, 16.30 i 18.00
W tym dniu obowiązuje post ścisły
dla wszystkich od 18 – 60 roku życia.
Pozostałe osoby zachowują wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Nabożeństwa
pasyjne
w naszej parafii
Droga Krzyżowa
- piątek, godz. 17.15
Gorzkie Żale
- niedziela, godz. 17.15

Dziś w niedzielę, 14 lutego w naszej parafii akcja charytatywna:
Pączek (krepel) dla Olusia!

Nabożeństwo Pompejańskie!
wtorek, 16 luty
Rozpoczęcie po mszy
św. wieczornej a zakończymy Apelem Jasnogórskim.
Oto program modlitwy różańcowej:
godz. 18.40 - I część radosna - prowadzą I, II i III Róża - intencja: za
wszystkich członków Żywego Różańca.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą IV, V i VI Róża - intencja: za
wszystkich chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach.
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą VII, VIII i IX Róża intencja:
o ustanie pandemii koronawirusa.
godz. 20.10 - IV część chwalebna prowadzą X, XI i XII Róża - intencja:
za wszystkich zmarłych parafian,
członków Żywego Różańca a także
dusze w czyśćcu cierpiące.

