Poniedziałek
5.01
7.00
18.00 Za + Krystynę Wojciechowską
w 30 dniu po śmierci
Wtorek
6.01
7.30 Za + Józefę Augustyn w 30 dniu
po śmierci
9.00 Za + Bartłomieja Maca w 30 dniu
po śmierci od sąsiadów z ul. Gajowej
10.30 Za + Tadeusza Wawrzynek
od lokatorów z ul Konopnickiej 15A
12.00 Dz. bł. w intencji Raczyńskich
i Soczyńskich z prośbą o Boże błog.
w nowym roku
17.00 Za + matkę Irmgardę w 7 roczn.
śmierci ojca Erwina
Środa
7.01
7.00 1) Za + brata Tadeusza w 15 roczn.
śmierci, ++ rodziców Leona
i Jadwigę
2) Za Józefę Augustyn od Żywego
Różańca
Czwartek
8.01
7.00 Za + Bartłomieja Maca od rodz.
Jamrozów, Kolonko, Mendyków
z Przeciszewa
9.00 W intencji Żywego Różańca
Piątek
9.01
7.00 1) Dz. bł. w intencji Joanny Karel
z okazji 30 roczn. urodzin
2)
Sobota
10.01
18.00 Za + męża Tadeusza w 11 roczn.
śmierci, brata Mariana w 5 roczn.
śmierci, ++ z pokrew. z obu stron
Niedziela
11.01
7.30 Za ++ rodziców Martę i Józefa
Wloczek, siostrę Małgorzatę,
Bernarda Poloczek
9.00 Za ++ rodziców Jana i Marię Drenda
10.30 Za + Wacława Nowak w 1 roczn.
śmierci
12.00 Dz. – bł. w intencji Zofii Roos
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Dz. – bł. w intencji Tamary Ludwig
z okazji 1 roczn. urodzin

Intencje Mszalne
5.01 - 18.01
Poniedziałek
12.01
7.00 1) Za + Bartłomieja Maca od rodzin
Makosiów i Puchów
2)
Wtorek
13.01
7.00
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Środa
14.01
7.00 1) Za ++ rodziców Feliksa, Feliksę
i Stanisława, brata Waldemara
2) Za + męża Stefana z okazji
urodzin, ++ rodziców i teściów
Czwartek
15.01
7.00
9.00 W intencji Legionu Maryi
Piątek
16.01
7.00 1) Za + matkę Bronisławę Zdrzalik
w 11 roczn. śmierci
2) Za + Józefę Augustyn od Żywego
Różańca
Sobota
17.01
18.00 1) Za ++ Stanisława i Annę
Witkowskich w roczn. śmierci
2) Za + tragicznie Jerzego
Tyksińskiego
Niedziela
18.01
7.30 Za ++ z rodzin Warzecha i Sowa
9.00 Za + Stefana Dul w 20 roczn. śmierci
10.30 Za + męża Józefa w roczn. śmierci,
++ rodziców i pokrew.
12.00
17.00 Dz. bł. w int. Joanny i Sebastiana
Kłobutowskich z ok. 4 roczn. ślubu
oraz synów Jana i Andrzeja

WAWRZYN
www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r. podczas XXIX Światowego Dnia
Młodzieży młodzi Polacy odebrali w Rzymie od swoich rówieśników z Brazylii
symbole ŚDM – krzyż i ikonę Salus Populi Romani. Oznacza to początek duchowych przygotowań do ŚDM 2016 w Krakowie, których widzialnym znakiem będzie peregrynacja symboli po diecezjach polskich i dziesięciu innych
krajach.
Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu
Odkupienia w 1984 roku. Papież mówił wtedy: „Nieście go na cały świat jako
znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Odtąd krzyż
ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu
Ameryk, Azji, Afryki i Australii. W 2003 roku papież Jan Paweł II podarował
młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani:
„Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona
będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł
Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia”. Jest to kopia świętego
obrazu znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.
Krzyż i ikona przekazane młodzieży przez papieża Franciszka peregrynować
będą po naszej archidiecezji od 3 do 17 stycznia 2016 r. W Chorzowie symbole
te zawitają w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia.
Plan peregrynacji w naszym mieście jest następujący:
8:30 Przywitanie Symboli ŚDM w parafii św. Franciszka na Klimzowcu
9:30 Parafia św. Jadwigi Śląskiej
10:15 Parafia św. Barbary
11:15 Parafia św. Józefa
12:15 Uroczysta Msza Święta w parafii św. Antoniego z udziałem młodzieży
naszego Miasta
14:00 Parafia Wniebowzięcia NMP Chorzów – Batory
15:00 Sanktuarium św. Floriana - modlitwa w intencji Miasta z udziałem
mieszkańców
15:30 Przejście z symbolami do parafii na Zgodzie
16:10 Przekazanie Symboli ŚDM

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
Intencja misyjna: Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli radość z naśladowania Chrystusa i starali
się służyć z zapałem ubogim.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
W poniedziałek po Mszy św. o godz. 7.00 różaniec prowadzony przez Legion Maryi.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św..
W niedzielę przypada II Niedziela po Bożym Narodzeniu. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze
Szkoły. O godz. 16.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z sanktuarium św. Floriana w Chorzowie.
W okresie kolędowym (do 16 stycznia) od poniedziałku do piątku z powodu kolędy nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 oraz Mszy św. szkolnej, nie
będzie także wieczornych nabożeństw. Również kancelaria parafialna
w godzinach popołudniowych będzie nieczynna.
W poniedziałek (5.01) o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., która będzie odprawiona
z wigilii uroczystości Objawienia Pańskiego
We wtorek (6.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli),
Msze św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00
i 17.00. Kolekta będzie przeznaczona na misje. O godz. 18.00 zapraszamy na koncert kolęd, pastorałek i pieśni chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu
„Ks. Łukasz i Przyjaciele” i Dzieci Maryi. W tym dniu obchodzimy Dies Episcopi –
modlimy się za naszego ks. abpa Wiktora Skworca oraz dwóch nowo konsekrowanych biskupów pomocniczych ks. bpa Marka Szkudłę i ks. bpa Adama Wodarczyka.
Tego dnia w naszym mieście odbędzie się peregrynacja Symboli Światowych Dni
Młodzieży: Krzyża Roku Świętego i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.
W czwartek (8.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków Żywego
Różańca, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich członków Żywego Różańca zapraszamy.
W sobotę (10.01) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii.
W niedzielę (11.01) przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem
chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie
przeznaczona na remont więźby dachowej naszego kościoła.
We wtorek (13.01) czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 17.00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie po czym o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian.
W czwartek (15.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków
i auxyliatorów Legionu Marii, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich Legionistów zapraszamy
W III piątek (16.01) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (17.01) odbędzie się kolęda dodatkowa na indywidualne zgłoszenia, dla
tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia chętnych
chcących przyjąć księdza w tym dniu przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

W niedzielę (18.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykłą. Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na archidiecezję. O godz. 16.15 zapraszamy na koncert kolęd
w wykonaniu chóru „Gloria” z Żor.
Stały konfesjonał w okresie kolędowym do 16.01. włącznie, od poniedziałku
do piątku od 10.00 do 12.00.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na koncert kolęd, który
odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w kościele
im. ks. Marcina Lutra przy ul. Powstańców 13.
Parafia nasza w dniach 13 -23 kwietnia 2015 r. wspólnie z parafią w Jedłowniku
organizuje pielgrzymkę do Rzymu, San Giovani Rotondo i Medjugorie. szczegóły
znajdują się
w gablotce. W związku z ewentualną zniżką prosimy,
aby uczestnicy wpłacili pierwszą ratę za pielgrzymkę w wysokości 700 zł. do Bożego
Narodzenia.
W uroczystość Objawienia Pańskiego tj. 6 stycznia 2015 r. o godz. 18.00
w katowickim Spodku odbędzie się koncert „Betlejem w Spodku”. Nie zabraknie też
życzeń Księdza Arcybiskupa i dzielenia się opłatkiem. Usłyszymy gwiazdy estrady:
Annę Marię Jopek, Natalię Niemen i Kubę Badacha wraz z solistami
i chórem TGD. Bilety w cenie 40 zł, 60 zł i 80 zł. do nabycia w zakrystii i kancelarii.
W kościele św. Jadwigi co tydzień, z piątku na sobotę odbywa się nocna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy na modlitwę.

Nauki Przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2015 odbędą się w soboty,
w następujących terminach:
21 lutego, 18 kwietnia, 13 czerwca, 12 września, 14 listopada
- 14.00 – spotkanie z duszpasterzem
- 15.15 – spotkanie z powiernikami rodzin.
- Trzecie spotkanie z powiernikami rodzin w ramach Poradni Życia Rodzinnego odbędzie na indywidualne umówienie z powiernikami rodzin.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni, którzy
w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Dni skupienia dla narzeczonych

Dni skupienia dla narzeczonych odbędą się w krypcie kościoła św. Józefa w Chorzowie
w następujących terminach:
7 marca 2015 r.
8 czerwca 2015 r.
5 września 2015 r.
21 listopada 2015 r.
Program będzie następujący:
17.15 – konferencja
17.45 – chwila adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 – Msza św.
W Dniu Skupienia dla narzeczonych obowiązkowo powinni wziąć udział narzeczeni,
który w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Po
Mszy św. w zakrystii narzeczeni odbiorą stosowne zaświadczenie u udziale w Dniu Skupienia celem przedłożenia w macierzystej parafii.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

