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

5 lipca 2020

P r o t o k ó ³    nr 2/2020
ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej
W spotkaniu Parafialnej Rady Ekono-
micznej, które odby³o siê 23 czerwca 2020
r. wziêli udzia³ nastêpuj¹cy cz³onkowie
Rady: Bogus³aw Bernad, Zdzis³aw Czen-
czek, Janusz Królik, Piotr Stasiak

Ksi¹dz Proboszcz powita³ zebranych i zapro-
ponowa³ nastêpuj¹cy porz¹dek zebrania:
 I. Omówienie aktualnie prowadzonych

prac i zamierzeñ na bie¿¹cy rok,
II. Omówienie spraw bie¿¹cych zwi¹za-

nych z funkcjonowaniem parafii.

 I. Omówienie aktualnie prowadzo-
nych i planowanych prac.

A. Koœció³.

1. Wykonywane s¹ kolejne stacje Drogi
Krzy¿owej – wykonano ju¿ 8 stacji - w
realizacji s¹ kolejne.
2. W dalszym ci¹gu trwa wymiana krze-
se³ na ³awki w koœciele dolnym.
3. Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z re-
montem schodów g³ównych i posadzki
przed wejœciem do koœcio³a górnego.
4. W zwi¹zku z pandemi¹ korona wirusa
-  planowane na wiosnê posiedzenie Ko-
misji sztuki sakralnej  zosta³o przesuniê-
te na jesieñ – dlatego te¿ utworzenie w
koœciele górnym kaplicy Zmartwych-
wstania przesunie siê w czasie.
5. W dalszym ci¹gu prowadzona jest in-
wentaryzacja obiektu koœcielnego w celu
opracowania ksi¹¿ki obiektu sakralnego,
wymaganej przepisami.
6. Ze wzglêdu na rosn¹ce ceny energii
elektrycznej Ks. Proboszcz przedstawi³
Radzie Ekonomicznej plan monta¿u na
dachu budynku probostwa i koœcio³a –

ogniw fotowoltaicznych. Uruchomienie
„elektrowni fotowoltaicznej” pozwoli w
nied³ugim czasie na zaoszczêdzenie
znacznych œrodków.

B. Cmentarz.

1. Tynki akrylowe w Kolumbarium oraz
ma³a architektura s¹ w trakcie realizacji,
2. Przygotowywane s¹ kolejne sektory do
pochówku,
3. Dokonano wymiany oznakowania sek-
torów na cmentarzu na bardziej czytelne
i estetyczne.

II. Omówienie spraw bie¿¹cych zwi¹-
zanych z funkcjonowaniem parafii.

Ks. Proboszcz poinformowa³ cz³onków
Rady, ¿e Apel wystosowany przez Radê
Ekonomiczn¹ do parafian o wsparcie fi-
nansowe parafii w czasie pandemii i ogra-
niczeñ w uczestnictwie we Mszy Œw. –
spotka³ siê ze zrozumieniem i  ¿yczliwym
przyjêciem, co pozwoli³o na przejœcie
przez ten trudny okres bez zad³u¿enia.
Wszystkie konieczne op³aty – dziêki
ofiarnoœci parafian, by³y regulowane na
bie¿¹co. Ograniczenie ofiar z tzw. kolek-
ty ma jednak istotny wp³yw na dynami-
kê prowadzonych prac remontowych i
modernizacyjnych – dlatego Parafialna
Rada Ekonomiczna, dziêkuj¹c za finan-
sowe wsparcie w okresie
ograniczeñ epidemicznych, apeluje o
kontynuowanie w miarê mo¿liwoœci
wp³at na konto parafii.

Protokó³ sporz¹dzi³

Bogus³aw Bernad

Migawki z ¿ycia naszej parafii

KONTA BANKOWE:
Na remont koœcio³a: Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

na nasz Apel, pozwoli³a na op³acenie wszystkich obligatoryjnych zobowi¹zañ finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziêkowaæ. Ograniczenie wp³ywu z ofiar
sk³adanych podczas niedzielnych Mszy Œw. wymusi³o jednak koniecznoœæ spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wp³a-
ty na konto. Dziêkujemy za zrozumienie i liczymy na dalsz¹ ofiarnoœæ. Cz³onkowie PRE.
Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

11. Dzisiaj (5.07), po Mszy œw. przy wyjœciu z koœcio³a zbieramy ofiary materialne na po-
szkodowanych w czasie powodzi na Podkarpaciu. Za ka¿dy z³o¿ony dar materialny,
bêd¹cy konkretnym gestem solidarnoœci i mi³oœci bliŸniego – z serca p³yn¹ce Bóg zap³aæ.

12.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W przysz³¹ sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹-
tania naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

22.06. - O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza Œw. w intencji czcicieli
Œwiêtej Rity, po Eucharystii odmówiona
zosta³a modlitwa do Patronki od spraw
beznadziejnych z przedstawieniem próœb.

23.06. - O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid we
wprowadzeniu przeczyta³ Ewangeliê z
dnia. Przed Najœwiêtszym Sakramentem
w ciszy rozwa¿any by³ fragment Ewan-
gelii Mt 7,6. 12-14. Modlitwa przeplata-
na by³a œpiewem.

Równie¿ w tym dniu spotka³a siê z ks.
Proboszczem Rada Ekonomiczna. Bli¿-
sze informacje ze spotkania znajduj¹ siê
w protokole.

25.06. - O godz. 18.45 rozpoczê³o siê

krótkie spotkanie formacyjne dla cz³on-
ków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa
Dobrej Œmierci. Ks. Leszek zwróci³ uwa-
gê, ¿e Jezus umieraj¹c na krzy¿u da³ nam
swoj¹ Matkê, aby pomog³a nam wype³-
niaæ Misjê, któr¹ zleci³ nam Jej Syn.
Maryja przyjê³a nas jako swoje dzieci, na
których Jej bardzo zale¿y. Dlatego sta³a
siê nasz¹ Orêdowniczk¹ i Poœredniczk¹
w zanoszeniu próœb do Jej Syna. Ks. Le-
szek podkreœli³ równie¿, ¿e Maryja po-
winna byæ dla nas wzorem w s³uchaniu i
wype³nianiu woli Jej Syna. Jako cz³on-
kowie ¯ywego Ró¿añca winniœmy rów-
nie¿ nieustannie trwaæ na modlitwie ró-
¿añcowej. Na zakoñczenie spotkania ks.
Leszek zaprosi³ wszystkich na wspólne
œwiêtowanie Dnia Patronalnego, które
odbêdzie siê w paŸdzierniku.

Bo¿ena S.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   06-12 LIPIEC 2020
Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (06.07.2020 r.) - Wspom. b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

  7.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - Msza œw. odpustowa ku czci MB Uzdrowienia Chorych

Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.
18.00 - za + Tadeusza Sobieraja w 8 r. œm.

WTOREK (07.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za + Stanis³awa Pruœ w 22 r. œm. oraz ++ z rodziny z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - za ++ rodziców: Jana i Filomenê Hañderków, ++ braci: Stanis³awa i Józefa

z ¿onami, + siostrê Mariê z mê¿em i + szwagra Juliana

ŒRODA (08.07.2020 r.) - Wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezb.

  7.00 - za + ¿onê Jolantê w 5 r. œm. oraz ++ z pokrewieñstwa, do Mi³osierdzia
Bo¿ego z proœb¹ o radoœæ ¿ycia   wiecznego

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Miros³awa w 1 r. œm. i jego ++ rodziców: Waleriê i Józefa

2/za + Irenê Mazelanik (od wspó³pracowników mê¿a)
Homilia: Najœwiêtsza Maryja Panna, Obrona wiary

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim

CZWARTEK (09.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  
  7.00 - za + syna Adama, + mê¿a Jana, ++ rodz. dziad. i rodzeñstwo z rodz. Koj i Korzeniec
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + ojca Mariana w 1 r. œm. i + matkê Soniê w 7 r. œm.

2/za + mê¿a Jana, ++ braci: Andrzeja i Józefa, ++ rodziców, teœciów, + babciê Mariê

PI¥TEK (10.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za + Mariê Gomu³ka w 60 r. œm., + Zdzis³awa Jarzynkê oraz ++ z rodziny G¹sior
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a    
18.00 1/za + Edmunda Cebula w 5 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za + Katarzynê Brodowy w 6 r. œm. oraz we wspomnienie urodzin

SOBOTA (11.07.2020 r.) - ŒWIÊTO ŒW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - za ++ swatów: Wojciecha i Helenê Karczów (od rodziny Krzakiewiczów)
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + W³adys³awê Klosek w 11 r. œm.

2/za + ¿onê Zofiê Czenczek

NIEDZIELA (12.07.2020 r.) - XV NIEDZIELA ZWYK£A (Po eucharystii  suplikacje)

  7.30 - za ++ Felicjê i Ignacego Pawe³ków, ++ braci: Mariana i Zygmunta w kolejne r.œm.

  9.30 - w intencji Ma³gorzaty i Szymona Maroñ, z ok. 25-lecia œl., z podziêk. za dotychcza-
sowe ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ma³¿onków i dzieci (Te Deum)

11.00 - w intencji Bo¿eny i Tadeusza z ok. kol. r. œl. z podziêkowaniem za odebrane
³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny

12.30 - w intencji W³adys³awy Cokot z ok. 83 r. ur., z podziêkowaniem za otrzyma-
ne ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og.

17.00 - w intencji Edyty z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c o Bo¿¹
opiekê na dalsze lata w zdrowiu dla jubilatki i rodziny (Te Deum)

20.00 - za + mê¿a Stefana Dyktyñskiego w 1 r. œm.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (05 lipca 2020)

  1.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a znajdziemy na
stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.W dzisiejsz¹ niedzielê kolekta na Wy¿sze Œl¹skie Seminarium Duchowne
w Katowicach. Bóg zap³aæ! Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklara-
cjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi
Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont schodów wyjœciowych. Bêdzie je
mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 12 lipca.

  3.W naszym koœciele nie ma ju¿ ograniczeñ miejsc siedz¹cych, jednak mamy obo-
wi¹zek noszenia maseczek. Zachêcamy by Komuniê œw. przyjmowaæ na rêkê.
Jak nale¿y godnie przyj¹æ Cia³o Pana Jezusa na rêkê ukazuj¹ plakaty przy wej-
œciu do koœcio³a oraz filmik na stronie internetowej.

  4.W poniedzia³ek (6.07) o godz. 9.00 odprawimy Mszê œw. odpustow¹ ku czci MB
Uzdrowienia Chorych. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB z b³og. lourdzkim.

  5.W œrodê (8.07), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z b³og.lourdzkim. W czasie Mszy œw. kazanie nt. Najœwiêtsza Maryja
Panna, Obrona wiary. Czuwanie modlitewne zakoñczymy Apelem Jasnog.. Przy tablicy
og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ do skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹
odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  6.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  7.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na trzy ty-
godnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezy
gnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.
W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna bêdzie czynna:
poniedzia³ek - nieczynna; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
œroda - nieczynna; czwartek 16.00-18.00; pi¹tek 16.00-18.00.

  8. W sierpniu s¹ wolne intencje mszalne. Intencje przyjmujemy w Kancelarii.
  9.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny

przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ po
rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.
Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje
siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

10.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dziêki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, uda³o siê przejœæ przez trudny okres spowodowany
przez pandemiê bez wiêkszych problemów finansowych. Aktywna odpowiedŸ Parafian
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