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Intencje Mszalne
16.02 - 1.03
Poniedziałek
16.02
7.00
18.00 Za ++ Stanisława Lesiaka i Mariana
Krzykawskiego
Wtorek
17.02
7.00 Za + Marię Lubina w 30 dniu
po śmierci
18.00 Za + Władysławę Mazur
od lokatorów z ul. Kościuszki 20
Środa
18.02
7.00 Za ++ Magdalenę i Adolfa Jośko
8.30 Za + Antoniego Błaszczyk
16.30 Za + Krzysztofa Liatsas w 40 dniu
po śmierci
18.00 Za + Bronisławę Apel
Czwartek
19.02
16.30
18.00 Za + matkę Martę w 10 roczn. śmierci
Piątek
20.02
7.00 Za + męża Józefa w roczn. urodzin
18.00 Za + Macieja Graczyńskiego
od przyjaciół
Sobota
21.02
18.00 1) Dz. bł. w intencji Krystyny
Kaczmarek z okazji 70 roczn.
urodzin
2)
Niedziela
22.02
7.30
9.00 Dz. – bł. w intencji Katarzyny
z okazji urodzin
10.30 Dz. – bł. w intencji Andrzeja
z okazji 75 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Teresy Strencioch
z okazji 75 roczn. urodzin,
syna Dariusza z okazji 45 roczn.
urodzin oraz rodziny
17.00 Za + Barbarę w roczn. urodzin

Poniedziałek
23.02
7.00
18.00 Za + Waltera Spyrę od lokatorów
z ul. Roosevelta 3
Wtorek
24.02
7.00
18.00 Za + siostrę Helenę,
++ Karola i Stanisława
Środa
25.02
7.00
18.00 Za + Rozalię Kupny od lokatorów
z ul. Sportowej 13
Czwartek
26.02
16.30 Za + Józefa Kandzia w 12 roczn.
śmierci, żonę Stanisławę, siostry ,
Jana Białas
18.00 W pewnej intencji
Piątek
27.02
7.00
18.00 Za + Waltera Spyrę w 30 dniu
po śmierci
Sobota
28.02
18.00 1) Dz. bł. w intencji Julii Szutowicz
z okazji 1 roczn. urodzin
2) Dz. bł. w intencji rodziny
Niedziela
1.03
7.30 Za ++ rodziców Różę i Feliksa
z okazji 15 i 45 roczn. śmierci
9.00 Za + matkę Marię Wrona w roczn.
śmierci
10.30 Za ++ teściów Pawła i Salomeę,
+ męża Mieczysława
12.00 Dz. bł. w intencji Marty Jankowskiej
z okazji 1 roczn.
17.00 Za + Krzysztofa Liatsas z okazji
urodzin
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SESJE PLENARNE I CZŁONKOWIE SYNODU
Wielkimi krokami zbliża się główna faza II Synodu Archidiecezji Katowickiej,
czyli sesje plenarne, w czasie których ponad dwustu członków Synodu będzie się spotykać, by dyskutować na projektami dokumentów przygotowanymi przez komisje, zgłaszać
poprawki i w końcu zatwierdzać synodalne propozycje, które staną się lokalnym prawem
naszej Archidiecezji. Jest to ostatni, najważniejszy etap synodu diecezjalnego.
Z tym etapem wiąże się wybór przedstawicieli na posiedzenia, czyli – członków
synodu. Przewodniczącym każdego synodu diecezjalnego jest biskup diecezjalny. Dużą
część grona pozostałych uczestników regulują przepisy prawa kanonicznego, inni zostają
wybierani przez różne gremia archidiecezjalne. Poniżej postaramy się wyjaśnić, kto wchodzi w skład członków II Synodu.
Członkowie z urzędu, zgodnie z kan. 463 Kodeksu Prawa Kanonicznego, to:
– księża biskupi pomocniczy (których mamy – od 6 stycznia br. – dwóch);
– wikariusze generalni, biskupi oraz wikariusz sądowy – w naszym przypadku to dwie
osoby: wikariusz biskupi ds. misji oraz wikariusz sądowy, czyli szef sądu diecezjalnego
(wikariuszami generalnymi są biskupi pomocniczy);
– kanonicy kościoła katedralnego – w archidiecezji katowickiej jest ich 11;
– członkowie Rady Kapłańskiej, która liczy 32 członków (poza jej przewodniczącym, którym jest Arcybiskup);
– rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
– dziekani wszystkich dekanatów – po niedawnej reorganizacji w archidiecezji katowickiej
jest ich 37.
Powyższy kanon wskazuje również tych członków synodu, którzy zostają nimi
z wyboru, przy czym szczegóły określał Arcybiskup w osobnym zarządzeniu. Są to:
– wierni świeccy wybrani przez Archidiecezjalną Radę Duszpasterską w liczbie odpowiadającej ilości dekanatów, czyli 37
– przynajmniej jeden prezbiter wybrany z każdego dekanatu – jest ich 58;
– przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego – 11 osób.
Ostatnią grupę osób stanowią przedstawiciele określeni przez Księdza Arcybiskupa
w Zarządzeniu o wezwanych na Synod:
– dwóch przedstawicieli księży emerytów;
– dwóch przedstawicieli pracowników dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
– wszyscy członkowie Komisji Głównej II Synodu;
– przewodniczący oraz sekretarz wszystkich komisji tematycznych Synodu oraz Zespołów: Teologicznego i Legislacyjnego, a także – ewentualnie – jeszcze jeden członek z każdej z tych jednostek;
– inne osoby, powołane przez Arcybiskupa.
Wszystkie te osoby tworzą grono członków II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
Jest ich prawie 250, choć gdyby podliczyć wszystkich wymienionych powyżej według
funkcji, liczba byłaby jeszcze wyższa. Jednak niektóre osoby wchodzą do Synodu z kilku
tytułów. Zatem liczba osób jest trochę mniejsza.

Choć sam wybór przedstawicieli na Synod nie był zadaniem łatwym, to najtrudniejsze jeszcze przed nami. Począwszy od 14 marca członkowie II Synodu podczas comiesięcznych sesji będą rozważać, analizować oraz głosować nad konkretnymi rozwiązaniami
duszpasterskimi dla naszej Archidiecezji. Polecamy więc Waszej modlitwie wszystkie te
osoby – aby otwierały się na działanie Bożego Ducha w ich sercach i umysłach.
Sekretariat II Synody Archidiecezji Katowickiej

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość
ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, znaleźli akceptację i wsparcia we wspólnocie chrześcijańskiej.

Wydarzyło się...
20 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. Po raz pierwszy w ciągu roku nikt z nowych ministrantów nie
został przyjęty do służby, a szkoły Podstawowej jest tylko 2 ministrantów.
1 grudnia - rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”.
W tym roku roraty w związku z przeżywanym w Kościele Rokiem Życia Konsekrowanego i 500 rocznicą urodzin św. Teresy z Avila były poświęcone Tej Wielkiej Świętej z półwyspu Iberyjskiego.
4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.
7 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.
W grudniu – zakończyliśmy peregrynację relikwii św. Jana Pawła II po rodzinach naszej
parafii.
W grudniu – w okresie przedświątecznym została po raz czwarty przeprowadzona akcja
„Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 120 dzieci zostało obdarowane paczkami.
4 stycznia – odbył się w naszym kościele koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z sanktuarium św. Floriana w Chorzowie. Młodzi artyści brawurowo zaprezentowali
piękne nasze kolędy i inne pieśni Bożonarodzeniowe.
6 stycznia – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyły się święcenia biskupie
dwóch nowych biskupów pomocniczych naszej archidiecezji: ks. bpa Marka Szkudło
i ks. bpa Adama Wodarczyka. W tym dniu odbyła się w naszym mieście peregrynacja
symboli Światowych Dni Młodych: Krzyża i Ikony Matki Bożej. Główna Msza św. miała
miejsce w kościele św. Antoniego w Chorzowie zaś nabożeństwo na zakończenie odbyło
się
w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie. Również tego dnia w naszym kościele miał
miejsce koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowej w wykonaniu Dzieci Marii i zespołu
„Przyjaciele ks. Łukasza”. Koncert odbył się przy bardzo licznym udziale wiernych
oraz dostarczył wiele wrażeń artystycznych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec św. w intencjach
Kościoła i świata.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci, o godz. 17.30
wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Przemysław Słaboń, notariusz Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach. Zalecki za zmarłych do
Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (15.02) obchodzimy VI Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
W środę (18.02) przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
Msze św. będą odprawione o godz.: 7.00; 8.30; 16.30 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy
św. będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem, który jest znakiem naszego
nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i jakościowy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafialne.
Na rozpoczęcie Wielkiego Postu odprawimy nabożeństwo czterdziestogodzinne, które
ma charakter błagalny i wynagradzający. Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie
wg następującego porządku:
- czwartek – 15.00 – 16.30; 17.30 – 18.00
- piątek – 7.30 – 8.30; 15.00 – 17.00
- sobota – 15.00 – 18.00
Niech każdy parafianin znajdzie czas, aby przez prywatną modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem rozpocząć Wielki Post – czas modlitwy, refleksji i pokuty.
W piątek (20.02) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Boże3go.
W niedzielę (22.02) przypada I Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela ta jest obchodzona
jako Niedziela Trzeźwości, parafialna księga trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu
św. Barbary, zachęcamy do podejmowania czynów trzeźwościowych i abstynenckich.
Kolekta w tym dniu jest jałmużną postną, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny Ad Gentes.
W niedzielę (1.03) przypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
Prosimy, aby uczestnicy pielgrzymki do Rzymu i Medjugorie wpłacili II ratę zaliczki
w wysokości 800 zł., informujemy, że są jeszcze wolne miejsca, zapisy w kancelarii, program znajduje się w gablotkach.
Trwają obchody 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej. Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy do udziału w archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 10-16 maja br. Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem. Koszt pielgrzymki: 1950 zł +150 Euro. Informacje i zapisy: Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, www.pielgrzymki.katowice.pl,
tel. 32 356 90 50, 519 546 303
Można zgłosić swoją gotowość do przyjęcia młodzieży, która przyjedzie do Chorzowa
na Światowe Dni Młodych w dniach 20 - 25 lipca 2016 r.. Prosimy również, aby Ci którzy
zgłosili chęć przyjęcia wtedy pielgrzymów, a nie wypełnili związanej z tym ankiety podeszli do kancelarii i wypełnili stosowną ankietę.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie prosi
o 1% podatku. NR KRS 0000015960
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

