
Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

4 kwietnia 2020

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (06 - 13 KWIECIEŃ 2020) bez udziału wiernych - online
PONIEDZIAŁEK (06.04.2020 r.) - WIELKI PONIEDZIAŁEK
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + męża Henryka Rutkowskiego w 9 r. śm. prosząc Boga o życie wieczne
18.00 1/za + męża Karola Wajnocha w 3 r. śm.

2/za ++ rodziców: Annę i Władysława Judek, ich ++ rodziców i rodzeństwo
WTOREK (07.04.2020 r.) - WIELKI WTOREK
  7.00 1/za + ojca Bolesława w kol. r. śm., + matkę Katarzynę i ++ z rodziny

2/w intencji: Bogumiła, Agnieszki i Katarzyny Zalewskich z prośbą o nawrócenie,
w intencji Leokadii Zalewskiej z ok. ur. oraz za ++ Leokadię i Eugeniusza Kaszów

nr 873
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (5 kwietnia 2020)

  1.Dzisiaj Niedziela Palmowa. Wszystkie Msze św i nabożeństwa bez udziału
wiernych - online. Link na transmisję Mszy św z naszego kościoła znajdzie-
my na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/channel/
UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live Nasz kościół przez cały dzień będzie
otwarty. Zapraszamy do indywidualnej adoracji.

  2.„Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom do nabycia
z tyłu kościoła i w Kancelarii Parafialnej.

  3.W Wielki Czwartek i Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
  4.Triduum Paschalne:

- W Wielki Czwartek o godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
- W Wielki Piątek  o godz. 17.15 Droga Krzyżowa. O godz. 18.00 Liturgia Męki
  Pańskiej. Obowiązuje post ścisły. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża.
  Przygotujmy krzyż  na naszych stołach. Zachęcamy do adoracji Krzyża w mieszkaniach.
- W Wielką Sobotę o godz. 20.00 Wigilia Paschalna. Nie ma tradycyjnego obrzędu
  błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy obrzęd błogosławieństwa
  posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (zobacz strona internetowa parafii
  - załącznik nr 3). Przygotujmy w naszych domach świece.

  5.Od Wielkiego Piątku odmawiamy indywidualnie Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
  6.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-

mujemy w Kancelarii Parafialnej.
  7.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koro-

nawirusa i o ochronę naszych rodzin. O godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy
jedną część różańca św.

  8.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie
finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Takie solidar-
ne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł: „darowizna na cele kultu religijnego”

  9.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe naszej parafii.

Gdy mówimy „Tak” jak Maryja, wtedy Bóg mo¿e dzia³aæ
Pragnę podzielić się przeżyciem jakie-

go doznałam „oglądając”, a właściwie
uczestnicząc w Eucharystii nadawanej z
naszego kościoła w sobotę 28 marca rano
przez internet offline, ponieważ na razie
nie mam możliwości połączenia online.

W momencie przeistoczenia uklękłam
i wtedy z oczu popłynęły łzy poza
wszelką moją świadomością, a łagodność
i majestat Boga przenikał mnie zewsząd.
Nie miałam na to wpływu. Bóg obdarzył
mnie swoją łaską która dotknęła mego
serca tak mocno, że poprzez to porusze-
nie płakałam. Duch św. udzielił mi daru
łez. Ten stan trwał do końca Eucharystii.

Bóg nas ciągle formuje. Obecnie for-
macją może być brak Eucharystii, a wła-
ściwie brak możliwości uczestniczenia w
Eucharystii na żywo, w kościele. Bóg po-
twierdził, że działa zawsze i wszędzie, a
ja muszę daną sytuację i warunki zaak-
ceptować. Muszę Bogu powiedzieć
„Tak”, jak to uczyniła Maryja w momen-
cie Zwiastowania. Aktualnie jest to pod-
porządkowanie się dekretom biskupów,
w związku z pandemią koronawirusa. To
nie była pierwsza Eucharystia „ogląda-
na” przeze mnie przez internet, ale po raz
pierwszy zachowałam postawy jakie za-
chowuje się w kościele.  Maria

18.00 1/za + Zofię Podsiad w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny Jarzynka
2/za + męża i ojca Zbigniewa Wójtowicza w 4 r. śm.
3/w intencji Łucji z ok. 60 r. ur. oraz w intencji jej syna z żoną, w podziękowa-

niu za dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
ŚRODA (08.04.2020 r.) - WIELKA ŚRODA
  7.00 1/za + męża ojca i dziadka: Zygmunta Szewczyka w 4 r. śm., ++ rodziców: Franciszkę

i Wojciecha, ++ teściów: Helenę i Józefa, ich ++ synów: Stefana i Mieczysława,
++ dziadków i babcie z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

2/do Jezusa Miłosiernego za ++ Łucjana i Edwarda, ich ++ rodziców: Marię i Włady-
sława oraz Stanisławę i Franciszka z prośbą o przebaczenie win i kar

18.00 1/za + Stefanię w 50 r. śm. oraz jej ++ rodziców: Marię i Roberta
2/za + Jadwigę Jaworską w 2 r. śm. oraz jej ++ rodziców: Zofię i Władysława
3/za + Mariana Kaizik w 3 r.śm. i jego ++ rodziców: Romana i Agnieszkę Kaizik

CZWARTEK (09.04.2020 r.) - WIELKI CZWARTEK
18.00 - Msza  Święta Wieczerzy Pańskiej
PIĄTEK (10.04.2020 r.) - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
17.15 - Droga Krzyżowa (tylko online)
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej
SOBOTA (11.04.2020 r.) - WIELKA SOBOTA
20.00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc
NIEDZIELA (12.04.2020 r.)-NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTW. PAŃSKIEGO
  7.30 - za + Alicję Goliasz (od siostrzeńca Marcina Sławeckiego)
  9.30 - z okazji urodzin taty Władysława z podziękowaniem za dar zdrowia i opie-

kę MB i z okazji urodzin śp. mateńki Anieli z prośbą o radość wieczną
11.00 - w intencji Moniki Serwotki w 33 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizantki, jej dzieci i męża
12.30 - dziekcz.-błag. w 82r.ur.Lidii, prosząc wszechm. B. o błog. dla niej,dzieci i wnucząt
17.00 - w intencji Marii i Ryszarda z ok. 42 r. śl. z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
20.00 - za + żonę Helenę Ciurzyńską w 1 r. śm.


