Intencje Mszalne
13.04 - 26.04
Poniedziałek
13.04
7.00 Dz. bł. w intencji syna Pawła z okazji
urodzin
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Wtorek
14.04
7.00 Za + Jadwigę Gruszczak
18.00 Dz. bł. w intencji Stefanii
Adamieckiej z okazji urodzin
Środa
15.04
7.00 Za + Jacka Ptak z okazji 50 roczn.
urodzin
18.00 Za + Anielę Kowolik, ++ lokatorów
z ul. Konopnickiej 25,25A,25B
Czwartek
16.04
16.30 Za + Henryka Urzoń w 5 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
18.00 Za + matkę Józefę w 14 roczn.
śmierci, ++ z pokrew. z obu stron
Piątek
17.04
7.00 Za ++ Jadwigę i Helenę Polednia,
++ z rodziny Polednia, Czaja, Mika
18.00 Za + Ryszarda Syrugała,
++ z pokrew.
Sobota
18.04
18.00 Za + kuzyna Jana Jurochnik
Niedziela
19.04
7.30 Za + męża Wiktora w 8 roczn.
śmierci, ++ z rodziny Piskorz
i Wróbel
9.00 Dz. – bł. w intencji Mirosławy Dul
z okazji roczn. urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Edyty i Stefana
Kelner z okazji 55 roczn. ślubu
12.00 Dz. bł. w intencji Zofii Cebula
17.00 Dz. bł. w intencji Szymona
Kołodziejczyk i Piotra Rostańskiego
z okazji 1 roczn. urodzin

Poniedziałek
20.04
7.00 Za + siostrę Elżbietę z okazji urodzin
18.00 Za + męża Jerzego Hadzik z okazji
urodzin, ++ rodziców z obu stron
Wtorek
21.04
7.00
18.00 Za + Anielę Tajnert w 3 roczn.
śmierci
Środa
22.04
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora
Krzoska
18.00 Za + męża Ryszarda, zięcia Alojzego,
brata Krystiana, ++ rodziców z obu
stron
Czwartek
23.04
16.30
18.00 Za + Marię Albrycht
Piątek
24.04
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Jana Ryglewicza
z okazji 75 roczn. urodzin
Sobota
25.04
18.00 Za ++ rodziców Zofię
i Maksymiliana, + męża Stefana
Niedziela
26.04
7.30 Dz. bł. w intencji Gabrieli Molata
z okazji 50 roczn. urodzin
9.00 Za + Annę z okazji urodzin
10.30 Za ++ Danutę i Henryka Wróblów
w roczn. śmierci
12.00 Za ++ Stefanię i Michała Michułka
w roczn. śmierci, ++ z pokrew.
17.00 Dz. bł. w intencji Hanny Blecharczyk
z okazji 1 roczn. urodzin
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Poranna modlitwa różańcowa
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną
do Niego o stosowne dobra” – pisała przed laty św. Teresa od dzieciątka
Jezus. Modlitwa jest podstawową powinnościom wobec Boga każdego
chrześcijanina. Codziennie mamy się modlić, codziennie mamy wznosić
swoją duszę ku Bogu. Czynimy to indywidualnie, w rodzinie oraz w parafii. Różne formy przybiera również nasza modlitwa; czasami jest rozmyślanie, czytanie Pisma Św., odmawianie tej czy innej litanii, a czasami różaniec św..
Szczególne miejsce w naszych modlitwach zajmuje różaniec. Św. Jan
Paweł II często mówił, że to Jego ulubiona modlitwa. Wszystkim w prezencie rozdawał koronkę różańca. W Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisał, że „kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają
się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można powiedzieć –
Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce
nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życie ludzkim”.
W roku Różańca Świętego parafialny Legion Maryi podjął inicjatywę, aby w każdy poniedziałek rano odmawiać różaniec św. w intencjach
rodzi naszej parafii. Z początkiem tego roku przedstawiciele Żywego Różańca oraz Legionu Marii postanowili rozszerzyć modlitwę różańcową
na każdy dzień, kiedy jest odprawiana poranna Msza św. o godz. 7.00. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, dla których modlitwa różańcowa jest szczególnie droga, na godz. 6.30 do kościoła, w dniach kiedy
jest odprawiana poranna Msza św.. Chcemy w czasie tej modlitwy polecać
Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej sprawy całego świata, Kościoła,
naszej parafii i nasze osobiste.
ks. Eugeniusz

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwiecień:
Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i
strzec go jako dar Boży.
Intencja misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć
umacniającej obecności Zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.

Przyjęli chrzest
21.02 – Lena Karcz
1.03 – Krzysztof Pach
14.03 – Mikołaj Leszczyński
14.03 – Igor Książko

15.03 – Albert Wostal
21.03 – Tymoteusz Kucharczyk
21.03 – Laura Gabor
22.03 – Teodor Wójcik

Odeszli do Pana
18.02 – Regina Malcharczyk l. 55
13.03 – Zdzisław Grabny l. 80
23.03 – Jerzy Iwa l. 89
29.03 – Eugeniusz Krempa l. 68
2.04 – Jadwiga Gruszczak l. 84

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, o godz. 17.30 wystawienie
Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (12.04) przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na remont więźby dachowej, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. O godz. 16.15 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego przygotowane przez grupę Dzieci Maryi.
W poniedziałek (13.04) czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, po czym
o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli oraz parafian. W tym dniu wyrusza autokarowa pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie, pielgrzymów polecamy modlitwom parafian.

W III piątek (17.04) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (19.04) obchodzimy III Niedzielę Wielkanocną. Kolekta
w tym dniu jest przeznaczona na Caritas Archidiecezji. W tym dniu będziemy gościli w naszej parafii ks. Marka Bernackiego, budowniczego
kościoła w Rybniku, który wygłosi Słowo Boże oraz przed kościołem
przeprowadzi zbiórkę na budujący się kościół. Tego dnia rozpoczyna się
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachęcamy wszystkich do osobistego spotkania ze Słowem Bożym.
W czwartek (23.04) przypada uroczystość św. Wojciecha bpa i męcz.,
głównego patrona Polski.
W sobotę (25.04) obchodzimy wspomnienie św. Marka, ewang..
W niedzielę (26.04) przypada IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Niedziela ta rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. O godz. 16.30 nabożeństwo w intencji
powołań.
W sobotę 18 kwietnia odbędzie się I chorzowska inauguracja sezonu dla
wszystkich miłośników jednośladów: rowerów, skuterów, motorowerów i motocykli.
Plan:
10.15 zbiórka przy kościele św. Antoniego;
10.30 wyjazd i wspólny przejazd ulicą Dąbrowskiego do kościoła Ducha Św.;
11.00 Msza Św.; po Mszy poświęcenie pojazdów, a następnie przejazd na grilla
do Bujakowa w dwóch grupach: rowerowej z ks. Łukaszem Malikowskim
oraz motocyklowej.

W polskich szpitalach w wyniku aborcji ginie ponad 1000 dzieci rocznie,
przeważnie są to dzieci chore lub podejrzanie o chorobę. Żeby zatrzymać mordowanie nienarodzonych potrzebna jest zmiana prawa, dlatego zachęcamy do
podpisania się pod obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”, który ma
na celu zapewnienie prawa do życia każdemu dziecku. Podpisy będą zbierane w niedzielę 19 kwietnia na zewnątrz kościoła. Aby wziąć udział w naszej
akcji niezbędny jest numer PESEL." Organizatorem Inicjatywy ustawodawczej
„Stop aborcji” jest Fundacja „PRO- Prawo do życia”

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

