PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK
15. 03. 21 ( formularz o Duchu Świętym)
00
7
1. Przez Niepokalane Serce NMP gorąco prosimy cierpiącego Pana
o wiarę, nadzieję, miłość i zdrowie.
2. Za ++ Poleconych.
3. Za + Mieczysława Osucha - of. od brata ks. Michała.
1800 Za ++ Bernarda Woszczyka we wspomn. ur. i Andrzejka.
WTOREK
16. 03. 21.
700 1. Za + męża Józefa Skrzypczyka we wspomn. ur.
2. W int. Czcicieli św. Antoniego.
3. Za + Mieczysława Osucha - of. od siostry Danuty, Heleny Deja.
1800 Przez wstaw. Niepokalanego Serca NMP w int. dzieci poczętych,
najbardziej bezbronnych - of. Rycerstwa Niepokalanej.
/po mszy św. Nabożeństwo Pompejańskie/
ŚRODA
17. 03. 21. św. Patryka
700 1. Za + Jana Patrzek we wspomn. ur.
2. Do Opatrzności Bożej przez wstaw. NMP i św. O. Pio z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze w int. Marii Kuźma z ok. 83 r. ur.
3. Przez wstaw. św. O. Pio o nawrócenie zatwardziałych grzeszników
naszej parafii - z of. ze skarbonki.
1745 Nowenna do MBNP.
1800 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. św. Faustyny z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze w int. Felicji Stach z ok. 75 r. ur.
CZWARTEK
18. 03. 21.
700 1. Za + Stanisławę Karaś.
2. Za + Mieczysława Osucha - of. od siostry Zdzisławy i rodz. Mączkowskich.
1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1730 Nabożeństwo do św. Rity.
1800 1. Za + Bronisława Węgrzyn.
2. W intencji czcicieli św. Rity.
PIĄTEK
19. 03. 21. uroczystość św. Józefa
700 W int. czcicieli św. Józefa, ojców rodzin, imienników.
1630 Za + ojca Józefa Herok.
1715 DROGA KRZYŻOWA
1800 1. W int. Grupy Mężczyzn św. Józefa.
2. W int. Faustinum i czcicieli Miłosierdzia Bożego.
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ROK
ŚW.
JÓZEFA
12. W czwartek o godz. 16.30 - Dziecięca Droga Krzyżowa - dla dzieci ze
szkoły podstawowej i młodszych. Serdecznie zapraszamy dzieci przygotowujące
się do I-szej Komunii św.
13. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.15 a o 17.30
okazja do spowiedzi św.
14. 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.
15. W piątek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msza św. w
int. czcicieli św. Józefa, imienników, ojców rodzin o godz. 7.00! Natomiast o
godz. 18.00 w int. Mężczyzn św. Józefa.
16. 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.
17. W piątek o godz. 17.15 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. Zalecki
na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii.
18. W III piątek o godz. 18.00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego,
Faustinum. Po Mszy św. spotkanie Faustinum w kościele.
19. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
20. W przyszłą niedzielę, V Niedzielę Wielkiego Postu, tzw. Niedzielę Krzyża
prosimy o przyniesienie krzyży do kościoła, które poświęcimy na każdej Mszy
św. Z krzyżem w ręku również odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.
21. Kolekta przyszłej niedzieli, III miesiąca to kolekta specjalna, kopertowa
na ogrzewanie kościoła.
22. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim, którzy pomagali w pracach
porządkowych wokół świątyni. Bóg zapłać!
23. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego
a także innych czasopism i książek religijnych.
24. W przedsionku kościoła można nabyć już Paschaliki Wielkanocne.
W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Mirosława Kaźmierczaka
(l. 43) z ul. Gallusa; śp. Janusza Stańczyka (l. 78) z ul. Ligockiej; śp. Mieczysława Pieronkiewicza (l. 73) z ul. W. Pola; śp. Adama Kupca (l.66) z ul. W.
Pola; oraz Joannę Przewoźnik (l. 83)z ul. Pięknej . Wieczny odpoczynek….
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W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolekta przeznaczona na potrzeby na potrzeby naszej archidiecezji - wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego. Natomiast ofiary na kwiaty
do Bożego Grobu tradycyjnie można składać do skarbony obok chrzcielnicy.
Bóg zapłać za złożone ofiary.
1. Dziś IV niedziela Wielkiego Postu, niedziela radości – Laetare. W tradycji
rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się
pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę,
którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej
niedzieli różowy kolor szat.
2. Zapraszamy na niedzielne nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.15.
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. Zbliża się uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, którą będziemy obchodzić, 19 marca. W związku z tym trwa nowenna, która odprawiamy codziennie
po rannej Mszy św.
6. W poniedziałek Msze św. z formularza o Duchu Świętym.
7. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek o godz. 17.15 w kościele. Temat
katechezy: św. Józef człowiekiem uczciwej pracy.
8. W Roku św. Józefa w naszej parafii pragniemy założyć grupę mężczyzn, którzy będą w szczególny sposób naśladować św. Józefa. Grupa ta przyjmuje w
parafiach nazwę: Mężczyźni św. Józefa! Dlatego też wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
9. We wtorek o godz. 7.00 Msza św. ku czci św. Antoniego w int. wszystkich
czcicieli a po niej nabożeństwo do św. Antoniego.
10. 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.
W czasie nowenny będzie okazja do spowiedzi św.
11. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17.45.
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SOBOTA
20. 3. 20.
700 1. Za + Zbigniewa Świderskiego.
2. Za ++ Poleconych.
3. Za + Mieczysława Osucha - of. od rodz. z Horyńca, Lubaczowa i Warszawy.
1800 Za ++ teściów: Helenę i Teodora Dylda, szwagra Jana oraz Czesława
i Krystynę Więckowskich.
NIEDZIELA
21. 03. 21.
730 Za ++ Andrzeja Kremser w 2 r. śm., jego rodziców: Alfreda i Elżbietę.
900 Za + Urszulę Wach.
1045 Do Opatrzności Bożej przez Serce NMP z podz. za otrzymane łaski
z prośbą dalsze Boże bł. i zdrowie w int. Ireny Król z ok. ur.
00
12 Do Opatrzności Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze,
Boże bł. w int. Ireny Kluby z ok.70 r. ur.
1800 Za ++ męża Stanisława Borys i rodziców z obu stron.

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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Tydzień Modlitw o Ochronę Życia!
W Roku św. Józefa ustanowionym przez Ojca
Świętego Franciszka dla upamiętnienia 150-lecia
ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, odbędzie się Tydzień Modlitw o
Ochronę Życia. Wydarzenie rozpocznie się 19 marca w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a zakończy się 25 marca w Dzień Świętości Życia, który przypada w Uroczystość
Zwiastowania NMP.
Codzienna modlitwa będzie się składać z krótkiego rozważania fragmentów
listu apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde” oraz odmówienia Litanii
do św. Józefa i modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki „Evangelium vitae”.
– Do każdego dnia przypisana jest inna szczegółowa intencja. Pragniemy się
modlić o odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością oraz o solidarność z rodzinami otrzymującymi trudną diagnozę prenatalną dla ich dzieci;
o zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa; o prawo
do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych
rozwiązań nowej eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego;
o rozwój hospicjów perinatalnych; o prawe sumienie dla lekarzy, położnych,
pielęgniarek i farmaceutów; o prawe sumienie oraz dziennikarzy i ludzi mediów; o opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci –
wylicza Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka, które jest organizatorem wydarzenia.
– Do włączenia się w modlitwę zachęcamy rodziny, zakony, parafie, wspólnoty.
Wszystkich, którym zależy na ochronie życia człowieka na każdym etapie jego
rozwoju. Z przykrością obserwujemy, że w wielu krajach następuje liberalizacja
prawa aborcyjnego. Dopuszczana jest aborcja do późnych tygodni ciąży. Chcemy prosić Boga, by w Polsce prawnie chronione było życia każdego nienarodzonego dziecka. Bez wyjątków – wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
– W Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia chcemy na nowo odkryć, co to znaczy
być pro-life, i zachęcać do tej postawy lekarzy, dziennikarzy, polityków, za których będziemy się modlić, ale też nas wszystkich. W świecie, który dzieli dzieci
na „chciane” i „niechciane”, w świecie, w którym zabija źle pojmowane współczucie oraz obojętność, chcemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia – dodaje.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy codziennie
po Mszy św. porannej, przed figurą św. Józefa
4

Nabożeństwo Pompejańskie!
wtorek, 16 marca
Oto program modlitwy różańcowej:
godz. 18.40 - I część radosna - prowadzą X, XI i XII Róża - intencja: za
wszystkich członków Żywego Różańca.
godz. 19.10 - II część światła - prowadzą I, II i III Róża - intencja: za wszystkich chorych, zarażonych; a także o zdrowie dla Olusia Filipowskiego
godz. 19.40 - III część bolesna - prowadzą IV, V i VI Róża intencja: za ++
członków Żywego Różańca, parafian oraz z naszych rodzin.
godz. 20.10 - IV część chwalebna - prowadzą VII, VIII i IX Róża - intencja:
za podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; o ochronę
życia w naszej Ojczyźnie.

Nasz mały parafianin Olek potrzebuje pomocy!
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

Podziękowanie!
„Przyjaźń jest piękna jak konwalie wiosną”
Drogiemu Ks. Proboszczowi, Drogim Kapłanom, Drogim Rycerzom
i Drogim Przyjaciołom gorąco dziękuję za życzliwość i pamięć.
Niech Pan wszystkim Błogosławi !
Z serdeczną modlitwą wdzięczna Maria Zagórska

Z okazji urodzin 70 r. urodzin Irenie Kluba
obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej
oraz dużo zdrowia i ludzkiej życzliwości

życzą - Członkowie Apostolatu Margaretka
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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!
Odpowiedz na pytania
1. Ile jest grzechów głównych?
2. Jak nazywa się miejsce gdzie jest sprawowany
sakrament pokuty i pojednania?
3. Czy papież Franciszek się spowiada?

KONKURS PLASTYCZNY
Krzyż, symbol męki Pana Jezusa, od setek lat także znak
Chrześcijan. Dlatego kochane dzieci, ogłaszamy konkurs plastyczny pt.:

„W KRZYŻU ZBAWIENIE”.

11 (703)

Kochane dzieci!
Serdecznie zapraszamy na Msze św.
szkolne w każdy

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

Na oddanie pracy macie czas do 14 marca. Prace można
oddać w zakrystii. Format i technika pracy dowolna.

Serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową
w czwartek o godz. 16.30!
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

14.3.2021

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rok św. Józefa!
Według papieża Franciszka, głównym celem ustanowienia Roku świętego Józefa jest wzmocnienie życia wiary na co dzień na wzór Opiekuna naszego Zbawiciela poprzez odkrywanie
i rozeznawanie woli Pana Boga. Ojciec święty wskazuje również na potrzebę utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa poprzez podjęcie dzieł modlitewnych i uczynków miłosierdzia.
W naszej parafii pragniemy założyć
grupę mężczyzn, którzy będą w
szczególny sposób naśladować św.
Józefa. Grupa ta przyjmuje w parafiach nazwę: Mężczyźni św. Józefa!
Spotkanie założycielskie odbędzie
się w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich Czcicieli św. Józefa
na nowennę przed uroczystością
ku Jego czci ( 19 marca)
- codziennie po rannej mszy św.

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

Tydzień Modlitw o Ochronę
Życia !
Tydzień Modlitw o Ochronę Życia
rozpocznie się w uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień
Świętości Życia (25 marca).
Codziennie będziemy odmawiać
litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II oraz
krótkie rozważanie.
W świecie, który dzieli dzieci na
„chciane” i „niechciane”; w świecie,
w którym zabija obojętność i fałszywa
litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć
EWANGELIĘ ŻYCIA.

Modlitwy codziennie po rannej
mszy św.

