Intencje Mszalne
16.03 - 29.03
Poniedziałek
16.03
7.00
18.00 Za + Reginę Malcharczyk w 30 dniu
po śmierci
Wtorek
17.03
7.00 W pewnej intencji
18.00 Za + Jerzego Misdzioł, ++ rodziców
z obu stron, ++ z pokrew.
Środa
18.03
7.00 W intencji Sabiny
18.00 Za + Józefa Dudziaka
Czwartek
19.03
16.30 Za + Zygfryda
18.00 Dz. bł. w intencji Józefa Zdrzalik
z okazji urodzin i imienin
Piątek
20.03
7.00 Za + Jerzego Metera w 9 roczn.
śmierci
18.00 Za + ojca Jana, ++ z rodziny
Sobota
21.03
18.00 1) Za + męża Jana w 6 roczn. śmierci,
+ matkę Cecylię w 20 roczn. śmierci
2) Za + Irenę Kulozik w roczn.
śmierci
Niedziela
22.03
7.30 Dz. bł. w intencji Mateusza z okazji
urodzin
9.00 Dz. – bł. w intencji Małgorzaty
Woroch z okazji 75 roczn. urodzin
10.30 Dz. – bł. w intencji Anny Chuchla
z okazji 70 roczn. urodzin
12.00 Za + Małgorzatę Karel w 2 roczn.
śmierci, + syna Kacpra
17.00 Za + Ludmiłę Zehnal z okazji
urodzin, ++ rodziców i teściów

Poniedziałek
23.03
7.00 Za ++ Szarlotę, Ernesta. Jana,
Roberta, ++ z rodziny Pisarek
18.00 1) Za ++ Janinę, Alicję, Teodozję
Kamińskich, ++ z rodziny
Kamińskich
2) Za + Feliksę, Jana, Ryszarda
Dominiak, Martę, Franciszka,
Rudolfa Bajer
Wtorek
24.03
7.00 Za + Marcina
18.00 1) Dz. – bł. w intencji Łukasza
z okazji urodzin
2) Za + Mariannę Wernicką
z okazji imienin
Środa
25.03
7.00 Za + męża Józefa Glenszczok
w 7 roczn. śmierci, ++ rodziców
teściów, pokrew. z obu stron
18.00 Dz. bł. w int. Marcina Tubackiego
z okazji 18 roczn. urodzin
Czwartek
26.03
16.30 Za + matkę Józefę Wiśniewwską,
++ z rodzin Breguła, Rabenda
18.00 Za + żonę Urszulę Nawara,
++ rodziców z obu stron
Piątek
27.03
7.00
18.00 Za + Krystynę Siudaj w 1 roczn.
śmierci
Sobota
28.03
18.00 1) Dz. bł. w intencji Łukasza Jędrak
z okazji urodzin
2) Dz. bł. w intencji Tymoteusza
Kotyńskiego z okazji 1 roczn.
urodzin
Niedziela
29.03
7.30
9.00 Za ++ z rodzin Urbańskich, Gawłów,
Skrzyńskich
10.30 Dz. bł. w intencji Artura Markiewicz
z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Za + Bartłomieja Maca
z okazji 5 roczn. urodzin
17.00 Dz.bł. w int. Joanny Świątkowskiej
z okazji 1 roczn. urodzin
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PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(21.03 - 25.03.2015 r.)
SOBOTA 21.03.2015
18.00 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA 22.03.2015 r.
Nauki ogólne podczas Mszy św. parafialnych
- 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;17.00
16.00 – Nauka stanowa dla kobiet
16.30 – Gorzkie Żale
18.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Rekolekcyjny Apel Jasnogórski
PONIEDZIAŁEK 23.03.2015 r.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
9.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci starszych
11.15 – Nauka rekolekcyjna dzieci młodszych
15.00 – Msza św. dla chorych z błogosławieństwem lourdzkim
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka rekolekcyjna rodziców, a szczególnie dla rodziców dzieci
Komunijnych i młodzieży bierzmowanej
WTOREK 24.03.2015 r.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci
11.15 – Nauka rekolekcyjna dzieci
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży szczególnie dla bierzmowańców
ŚRODA 25.03.2015 r.
7.00 – Msza św. z nauka ogólną na zakończenie rekolekcji
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
11.15 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauka ogólną na zakończenie rekolekcji
Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 6.30 i od godz. 17.00

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.

Wydarzyło się...
18 stycznia – gościliśmy w naszej parafii chór „Gloria” z Żor, który wystąpił w naszej
parafii z repertuarem kolęd. Opiekunem chóru jest pochodzący z naszej parafii ks. neoprezbiter Przemek Malinowski, który gościł razem z chórem.
23 stycznia - odbył się XV Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2015”.
Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary.
24 stycznia – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialna
Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszego wikarego ks. Łukasza Kotyńskiego oraz organistę Marcina Olszewskiego, do wspólnych śpiewów aktywnie włączał się p. Kot. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.
25 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego. Również tego dnia dzieci z Kółka Misyjnego po każdej Mszy św. prezentowały scenkę
misyjną oraz przeprowadziły zbiórkę na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zebrano ponad
1200 zł.
28 stycznia – odbył się montaż słowno-muzyczny pt. „Kolędowanie z ks. Janem Twardowskim” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 i Szkoły Muzycznej
z Chorzowa. Montaż ten był szczególnie adresowany do naszych babć i dziadków w intencji, których odbyła się również Msza św..
29 stycznia – odbyła się pielgrzymka po ruchomych stajenkach w śląskich kościołach.
Nawiedziliśmy stajenki w Chorzowie Batorym, Halembie, Panewnikach i Bieruniu Starym, gdzie nas przywitał pochodzący z naszej parafii ks. Janusz Kwapiszewski. W Bieruniu Starym odwiedziliśmy również zabytkowy drewniany kościół św. Walentego, który od
13 lutego dekretem ks. abpa Wiktora Skworca stał się sanktuarium.
18 lutego - rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił
ks. Przemysław Słaboń, notariusz Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach.

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 (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.
W czwartek (19.03) obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O godz.
18.40 odbędzie się spotkanie uczestników pielgrzymki do Rzymu i Medjugorie. Prosimy
na to spotkanie przynieść pozostałe do zapłaty pieniądze.
W piątek (20.03) po Mszy św. porannej odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (22.03) przypada V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne,
które poprowadzi ks. Adrian Pawłowski, wykładowca WŚSD w Katowicach.
O godz. 16.00 zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę stanową,
a o godz. 18.00 zapraszamy mężczyzn i starszą młodzież męską na naukę stanową.
O godz. 21.00 zapraszamy na rekolekcyjny apel jasnogórski.
W poniedziałek, wtorek i w środę swoje rekolekcje wielkopostne będą przeżywały dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 29, spotkania rekolekcyjne w kościele będą się odbywały
o godz. 9.00 i 11.15. Nauki rekolekcyjne dla parafian będą głoszone podczas Mszy św.
o godz. 7.00 i 18.00. Codziennie o godz. 17.00 zapraszamy na wystawienie Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św., o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez parafian zaś we wtorek nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W poniedziałek (23.03) o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. chorych i starszych wiekiem parafian. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie do salki na probostwie chorych
i starszych wiekiem parafian. O godz. 19.00 zapraszamy na naukę rekolekcyjną rodziców,
szczególnie rodziców dzieci komunijnych i rodziców kandydatów do bierzmowania.
We wtorek (24.03) o godz. 19.00 zapraszamy naszą młodzież na spotkanie rekolekcyjne,
szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania.
W środę (25.03) obchodzimy uroczystość Zwiastowania NMP, w tym dniu kończymy
rekolekcje parafialne podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na dzieła prowadzone przez Rekolekcjonistę.
W sobotę (28.03) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną przed świętami wielkanocnymi, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (29.03) przypada Niedziela Palmowa, która jest pamiątką uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm będzie podczas wszystkich Mszy św.,
natomiast procesja z palmami odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 10.30. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach odbędzie się spotkanie młodzieży naszej Archidiecezji.
Legion Maryi zaprasza na uroczystość legionową „ACIES” w dniu 21.03.2015 r.
(sobota) na godz. 14.00 do kościoła św. Jadwigi w Chorzowie
Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, można je składać do skarbonki przy konfesjonale.
W sobotę 21 marca, w czterech parafiach naszej Archidiecezji: św. Apostołów Piotra
i Pawła w Katowicach, św. Marii Magdaleny w Tychach, św. Józefa w Rudzie Śląskiej
oraz św. Jadwigi w Rybniku odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia Towarzystwa
Przyjaciół Seminarium. W ramach Dnia skupienia, który rozpocznie się o godz. 10.00,
przewidziano wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu i konferencję ascetyczną. Będzie także możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. O godz.
11.45 zostanie odprawiona Msza św. w intencji członków Towarzystwa, Księży Przełożonych i Kleryków WŚSD. Dzień skupienia zakończy się spotkaniem przy stole - Agapą.
Swoją obecność prosimy zgłaszać telefonicznie na furcie Seminarium: 519 546 150.
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

