Intencje Mszalne
1.02 - 14.02
Poniedziałek
1.02
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Ilony, Tadeusza
i Artura z okazji urodzin
oraz grupy 12
Wtorek
2.02
7.00 Za + męża i ojca Franciszka
Kukowkę z okazji 75 roczn. urodzin
8.30 Dz. bł. w intencji Piotra Kolarza
z okazji 80 roczn. urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji chorego Tadeusza
o powrót do zdrowia
Środa
3.02
7.00
18.00 Za + brata w 10 roczn. śmierci,
++ rodziców Tkocz, Pierszke
Czwartek
4.02
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania
16.30 Dz. bł. w pewnej intencji z prośba
o zdrowie
18.00 Za + ojca Stanisława Zdrzalik
w 12 roczn. śmierci
Piątek
5.02
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + bratową Anielę Kowolik
w 1 roczn. śmierci, + brata Bernarda
19.00 Za parafian
Sobota
6.02
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + Ryszarda Gołkowskiego,
++ rodziców z obu stron
2) Za + Barbarę w 8 roczn. śmierci
Niedziela
7.02
7.30 Za + córkę s. Modestę
z okazji urodzin
9.00 Za ++ Magdalenę i Sylwestra Koźlik,
syna Stefana, ++ rodziców z obu
stron
10.30 Dz. bł. w intencji Doroty Nowak
z okazji 80 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Heleny Buroszek
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za ++ rodziców i teściów

Poniedziałek
8.02
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora,
+ brata ks. Stanisława Krzoskę
18.00 Za + Stefana Nawarę w 30 dniu
po śmierci
Wtorek
9.02
7.00 Za + siostrę Dorotę Jojko
18.00 Dz. bł. w intencji rodziny Breguła
oraz Anny i Adama
Środa
10.02
7.00 Dz. bł. w intencji Julii
z okazji urodzin
8.30 Za + męża Stanisława w 75 roczn.
urodzin, ++ rodziców i pokrew. z obu
stron
16.30
18.00 Za + Tadeusza Książek od lokatorów
z ul. Konopnickiej 17, 17A, 17B
Czwartek
11.02
16.30
18.00 Za + siostrę Helenę, ++ Karola
i Stanisława
Piątek
12.02
7.00
18.00 Za + matkę Eleonorę Kowolik
z okazji 100 roczn. urodzin
Sobota
13.02
18.00 1) O zdrowie i Boże błog. dla Józefa
2) W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej
Niedziela
14.02
7.30 Za ++ z rodziny Miszke
9.00 Dz. bł. w intencji Ireny z okazji 90
roczn. urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Dawida z okazji 18
roczn. urodzin
12.00 Za +_+ rodziców Pawła i Jadwigę
Cebula
17.00 Za + Elżbietę Drozdek w 1 roczn.
śmierci
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Troska o chorego
Zbliżający się Światowy Dzień Chorego, który z woli św. Jana Pawła
II obchodzony jest w Kościele we wspomnienie NMP Lourdes, które przypada 11 lutego, a także przeżywany Rok Miłosierdzia, kieruje nasze oczy
na ludzi biednych i chorych. Również patron naszej parafii św. Wawrzyniec uczy nas troski o ludzi biednych i chorych – nazywając ich „skarbem
Kościoła”. Dlatego św. Jakub w swoim Liście pisze: „choruje ktoś wśród
was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy będą mu odpuszczone” (Jk 4,14-15).
Również w naszej parafii staramy się troszczyć o ludzi chorych poprzez: dni chorych – najbliższy odbędzie się w ramach rekolekcji wielkopostnych, które poprowadzi dyr. Apostolstwa Chorych ks. dr Wojciech
Bartoszek; paczki dla chorych, a przede wszystkim poprzez odwiedziny
ludzi chorych z najcenniejszym skarbem Kościoła, jakim jest Eucharystia.
Zasadniczo czynimy to w każdą II sobotę miesiąca. Jednak w ostatnich latach obserwujemy stały spadek tych, którzy przyjmują w swoich domach
Chrystusa Eucharystycznego. Myślę, że przyczyną tego nie jest to, że nie
mamy w parafii ludzi chorych, ale często sami nie chcemy, aby kapłan
przyniósł Komunię św.. Dlatego apeluję do opiekunów ludzi chorych:
bądźmy apostołami Chrystusa Eucharystycznego! Zatroszczmy się,
aby nasi chorzy mieli okazję by przyjąć do swego serca Boga obecnego
w Eucharystii.
W parafii naszej posługuje również dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy
Eucharystii, którzy również w każdą niedzielę mogą zanieść Komunię św.
do tych osób, którzy z powodu choroby nie mogą być na niedzielnej Mszy
św. – wystarczy zgłosić taka osobę w kancelarii lub w zakrystii. Komunia
św. to wielki dar człowieka wierzącego, a dla człowieka chorego to umocnienie w cierpieniu. Starajmy się obficie korzystać z tych darów, bądźmy
apostołami Chrystusa Eucharystycznego!

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne
religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Intencja misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce
Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Przyjęli chrzest
25.12 – Franciszek Jurczyk
27.12 – Stanisław Zalewski
27.12 – Oliwia Kubiczek-Majcher
27.12 – Sebastian Komarnicki

17.01 – Jan Filas
17.01 – Małgorzata Stogowska

Odeszli do Pana
3.01 – Zdzisław Pniak l.87
6.01 – Jan Dobrowolski l.84
7.01 – Stefan Nawara l.81
26.01 – Józef Pieprzyca
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Maćkowski Bartosz par. św. Wawrzyńca w Chorzowie
Łybacka Beata par. św. św. Jana Chrzciciela w Kobylance

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec św. w int. Kościoła
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 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (31.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby parafii.
We wtorek (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, tr adycyjnie zwane
świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00; 8.30
i 18.00. Podczas Mszy św. będą poświęcone gromnice. Po Mszy św. o godz. 18.00 będzie
udzielane błogosławieństwo św. Błażeja. Święto to jest obchodzone jako Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego, kolekta będzie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.
W środę (3.02) pr zypada wspomnienie dow. św. Błażeja, po Mszach św. będziemy
udzielali błogosławieństwa św. Błażeja chroniącego od chorób gardła.
W I czwartek (4.02) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu odbędzie
się spowiedź św. dzieci wg następującego porządku: kl. III i IV o godz. 15.30; kl. V i VI
o godz. 16.00.
W I piątek (5.02) pr zypada wspomnienie św. Agaty, w tym dniu podczas Mszy św.
poświęcimy chleb i wodę św. Agaty mającą chronić od pożarów i innych niebezpieczeństw, o godz. 7.00 będzie odprawiona w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy
św. nabożeństwo. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne. O godz. 19.00
Msza św. młodzieżowa.

W I sobotę (6.02) obchodzimy wspomnienie św. Pawła Miki i Tow., o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian.
W niedzielę (7.02) pr zypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na
potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
W środę (10.02) pr zypada Środa Popielcowa, któr a r ozpoczyna okr es 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
w tym dniu jest jałmużną postną.
Na rozpoczęcie Wielkiego Postu odpr awimy nabożeństwo czter dziestogodzinne, któr e
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 czwartek (11.02) pr zypada wspomnienie dow. NMP z Lour des or az Światowy
Dzień Chorego, parafialny Dzień Chorego odbędzie się w czasie rekolekcji wielkopostnych., o godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
W piątek (12.02) o godz. 17.00 Dr oga Kr zyżowa z kazaniem pasyjnym, któr e wygłosi
diak. Bogdan Boruta. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę (13.02) czcimy Matkę Boska Fatimską o godz. 17.00 zapr aszamy na nabożeństwo fatimskie.
W niedzielę (14.02) pr zypada I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.30 zapr aszamy
na Gorzkie Żale. Niedziela ta jest obchodzona jako Niedziela Trzeźwości, parafialna księga trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św. Barbary, zachęcamy do podejmowania
czynów trzeźwościowych i abstynenckich., Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafialne, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła.
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłasza o możliwości dokonywania
zapisów na udział w krakowskich Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 25
lipca do 1 sierpnia 2016 r.. Koszt w całym tygodniu 690 zł. + 10 euro (ok. 730 zł). Istnieje
także możliwość wykupienia tylko opcji weekendowej (od 29 lipca do 1 sierpnia). Jej cena
wynosi ok. 330 zł.. W obu cenach zawiera się transport, wyżywienie, nocleg. Zapisów
razem z wpłatą zaliczki w wysokości 150 zł. można dokonywać w kancelarii.
W lutym i marcu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynek miłosierdzia względem duszy.. Plan wolnych intencji mszalnych jest wywieszony w gablotkach.
„Parafia św. Jadwigi zapr asza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w Domu Parafialnym przy ul. Chrobrego 17 w sobotę 6 lutego od godz. 20.00. Zapewniamy wodzireja, dobre jedzenie oraz zabawę do białego rana. Koszt 60 zł od osoby. Zapisy w kancelarii
parafii św. Jadwigi.”
„Parafia św. Jadwigi infor muje, że od 1.01.2016 r . opłata za r ezer wację m-ca grobowego na cmentarzu przy ul. Drzymały wynosi 35 zł za rok.”
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

