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Intencje Mszalne
2.03 - 15.03
Poniedziałek
2.03
7.00 O zdrowie dla Marcina
18.00 Za + Jerzego Hadzik w 10 roczn.
śmierci
Wtorek
3.03
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy z okazji
imienin
18.00 Za + męża Henryka
Środa
4.03
7.00 Za + matkę Jadwigę w 17 roczn.
śmierci, męża Leona, brata Tadeusza
18.00 Za ++ Janinę i Józefa Kula,
++ z pokrew. z obu stron
Czwartek
5.03
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania
16.30 Dz. bł. w intencji Tomasza z okazji
urodzin
18.00 Za + Anielę Kowolik w 30 dniu
po śmierci od lokatorów
z ul. Konopnickiej 25, a, b
Piątek
6.03
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy+
19.00 W intencji młodzieży
Sobota
7.03
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę w roczn.
śmierci
Niedziela
8.03
7.30
9.00 Dz. – bł. z okazji 50 roczn. urodzin
10.30 Dz. – bł. w intencji Weroniki Bażela
z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty z okazji
urodzin
17.00 Za + męża Jana z okazji urodzin,
++ rodziców z obu stron

Poniedziałek
9.03
7.00
18.00 Za + Eugeniusza Oczko od sąsiadów
z ul. Słowiańskiej 36
Wtorek
10.03
7.00 Za + Zygfryda
18.00 Dz. – bł. w intencji Justyny Wolny
z okazji 50 roczn. urodzin
Środa
11.03
7.00 Dz. – bł. w intencji Renaty z okazji
75 roczn. urodzin
18.00 O zdrowie dla Marcina
Czwartek
12.03
16.30 Za + matkę Wiktorię Apolinarską
18.00 Dz. – bł. w intencji Edeltrauty
Gołkowskiej z okazji 80 roczn.
urodzin
Piątek
13.03
7.00 Za ++ syna Grzegorza,
męża Tadeusza
18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej
oraz parafian
Sobota
14.03
18.00 1) Za ++ Franciszkę i Stanisława
Wójcik
2) Za ++ Henryka, rodziców, brata,
dziadków z obu stron
Niedziela
15.03
7.30 Za ++ rodziców Anastazję i Edmunda
Raczak, braci Jana i Eugeniusza
9.00
10.30 Dz. bł. w intencji Marceliny
Mireckiej z okazji 10 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Zofii Gruchalskiej
z okazji 1 roczn.
17.00
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DEKRETY O ODPUSTACH
W ROKU 90-LECIA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
I.
Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnego pełnomocnictwa przyznanego
jej przez Świętego w Chrystusie Ojca Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża, potwierdzając rok jubileuszowy w Archidiecezji Katowickiej, udziela odpustu zupełnego
pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym rzeczywiście pokutującym i kierującym się czynną miłością. Ma on być uzyskiwany na sposób jubileuszu w Archikatedrze Chrystusa Króla lub
bazylikach mniejszych (Najświętszego Imienia Maryi i Świętego Bartłomieja w Piekarach,
Świętego Ludwika i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, Świętego
Antoniego Padewskiego w Rybniku, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie,
Świętego Wojciecha w Mikołowie) i może być ofiarowany także jako przebłaganie
za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące. Wierni mogą go uzyskać, jeśli pobożnie wezmą
udział w uroczystościach jubileuszowych lub pielgrzymkach, albo przynajmniej
przez odpowiednią długość czasu będą zanosić do Boga modlitwy o wierność Polski
dla chrześcijańskiego powołania, o pomnażanie powołań kapłańskich i zakonnych
oraz o obronę instytucji rodziny ludzkiej, a zakończą ten czas Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci wszyscy, którzy z poważnego powodu
nie są w stanie wychodzić z domu, również będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeżeli
wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i wzbudzą intencję, kiedy tylko to będzie możliwe,
spełnienia trzech zwykłych warunków, a ponadto jeśli duchowo połączą się z obchodami
uroczystości jubileuszowych, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy
i cierpienia.
W celu zatem spowodowania, dzięki miłości pasterskiej, łatwiejszego przystępu
do Bożego przebaczenia, które ma być uzyskiwane przez klucze Kościoła, Penitencjaria
usilnie prosi o to, aby kanonik penitencjarz, członkowie kapituły, rektorzy bazylik i inni
prezbiterzy, obdarzeni odpowiednimi upoważnieniami do słuchania spowiedzi, z ochoczym i wielkodusznym usposobieniem podejmowali się sprawowania sakramentu pokuty
i często rozdzielali komunię św. chorym.
Niniejsze rozporządzenie będzie obowiązywało w ciągu całego czasu trwania
jubileuszu Kościoła Katowickiego niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.
II.
Penitencjaria Apostolska, na mocy szczególnego pełnomocnictwa przyznanego jej przez
Świętego w Chrystusie Ojca i Pana Naszego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża,
łaskawie zezwala Wielce Dostojnemu i Czcigodnemu Księdzu Arcybiskupowi Wiktorowi
Pawłowi Skworcowi, Metropolicie Katowickiemu, aby z okazji Jubileuszu Kościoła Katowickiego, dokonując wyboru dnia ze względu na pożytek wiernych, po złożeniu Najświętszej Ofiary udzielił wszystkim zgromadzonym wiernym, którzy całkowicie wolni

od przywiązania do grzechu będą brali udział w tychże świętych obrzędach, papieskiego
błogosławieństwa połączonego z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, nawet jeśli ze zrozumiałych względów nie będą fizycznie uczestniczyć w świętych obrzędach, ale w trakcie
ich sprawowania będą je śledzili z nabożnym usposobieniem poprzez transmisję telewizyjną lub radiową, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.
Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,
dnia 16 grudnia, Roku Pańskiego 2014.
Kard. Mauro Piacenza
Wielki Penitencjarz
Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regent

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.
Intencja misyjna: Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Kościoła został
zauważony i doceniony.

Przyjęli chrzest
4.01 – Lena Porczyńska
17.01 – Lilianna Jarota
25.01 – Hanna Bogus

1.02 – Mikołaj Blok
8.02 – jagoda Majowska

Sakrament małżeństwa przyjęli:
10.01 – Jonas Jakub i Pawnuk Katarzyna
14.02 – Pawłowski Łukasz i Piekut Patrycja
14.02 – Kurycki Przemysław i Kurycka Martyna z d. Skorek

Odeszli do Pana
10.01 – Bolforska Kazimiera l.100
28.01 – Spyra Walter l. 83
5.02 – Kowolik Aniela l. 76

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 Gorzkie Żale.
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 (1.03) przypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
W poniedziałek (2.03) o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
W środę (4.03) przypada wspomnienie św. Kazimierza , patrona polskiej i litewskiej młodzieży
W I czwartek (5.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów i sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo I-czwartkowe. W tym
dniu odbędzie się spowiedź św. wg następującego porządku: kl. III i IV o godz. 15.30;
kl. V i VI o godz. 16.00.
W I piątek (6.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz nabożeństwo.
Msza św. o godz. 18.00 będzie w intencji Oazy+, po Mszy św. spotkanie w salce.
O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży oraz spotkanie bierzmowańców.
W I sobotę (7.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (8.03) obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na remont więźby dachowej.
W piątek (13.03) Msza św. o godz. 18.00 będzie odprawiona w intencji czcicieli NMP
Fatimskiej oraz parafian, natomiast o godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową z kazaniem pasyjnym.
W sobotę (14.03) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy
zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (15.03) przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości
(Leatare). W tym dniu odbędzie się w naszej parafii ”akcja powołaniowa” – będziemy
gościli w naszej parafii ks. Diakona z naszego Seminarium oraz kleryków. Będą Oni głosili słowo Boże, spotykali się z grupami parafialnymi oraz zbierzą kolektę na WŚSD w Katowicach.
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

