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Intencje Mszalne
15.02 - 28.02
Poniedziałek
15.02 Poniedziałek
7.00 Za + Agatę Szałkiewicz od Żywego
7.00
Różańca
Wtorek
Wtorek
16.02 18.00
18.00 Za + Jana Dobrowolskiego
Środa
od sąsiadów z ul. Konopnickiej 17,
7.00
17A, 17B

22.02
23.02

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 366/2016

24.02

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
dotyczący nauczania religii w szkole

25.02
Środa
17.02 Czwartek
18.00 Za ++ Annę Kotarski, męża Stefana,
7.00 Za + ks. Stanisława Stopkę z okazji
++ z rodzin Kuczera, Ter
4 roczn. śmierci
Czwartek
18.00 Za + Bronisławę Apel

18.02

Piątek
7.00

26.02

Sobota
27.02
19.02 18.00 1) Za + Irenę Kulozik w roczn.
śmierci
2) Dz. Bł. w intencji Tomasza
Sobota
20.02
Mańdok z okazji 16 roczn. urodzin
18.00 1) Za + ojca Józefa, ++ dzidków
Niedziela
28.02
z obu stron
7.30
2)
9.00 Dz. bł. w intencji Katarzyny Fenger
Niedziela
21.02
z okazji 20 roczn. urodzin
7.30
10.30 Za + Józefa Kandzia w 13 roczn.
9.00
śmierci, żonę Stanisławę,
10.30 Dz. bł. w intencji Barbary
+ Jana Białas
z okazji 35 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Rajnolda oraz całej
od rodziców
rodziny
12.00 Za + Franciszkę Wójcik z okazji
17.00 Za + Józefa Pieprzycę w 30 dniu po
urodzin
śmierci
17.00 Za + Reginę Malcharczyk w 1 roczn.
śmierci
Piątek
7.00

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie
oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie
religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania.
Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce.
Dzisiaj Kościół może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi
ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym Kraju. Poprzez przywrócenie nauczania
religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzących
w czasach systemu totalitarnego.
1. Szanując opinię obywateli podpisanych pod wskazanym wyżej projektem, należy wziąć
pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi
przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,
w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są
organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, na mocy art. 53 ust. 4
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).
2. Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie
stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest
formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego (art. 25 ust. 3 Konstytucji
RP).
3. Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane
przez Kościół lub rodziców, oznacza w istocie dodatkowe obciążenie rodziców –
członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę w szkole. Nie można przy
tym zapominać, iż zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy, którzy
przeznaczają swoje podatki także na finansowanie szkół.
4. Należy ponadto zauważyć, że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty ma
miejsce w wielu krajach Europy i jest ono finansowane ze środków publicznych. Regulacje prawne w tej materii przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez
ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.
5. Przypominamy, że nauczanie religii, poza wymiarem ewangelizacyjnym, ma także swój
szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze
zrozumieć historii, kultury, literatury, czy sztuki bez znajomości chrześcijaństwa,
w tym również tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu.

6. Nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. Dzieci i młodzież mają
prawo do tego, aby na lekcji religii rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach i radościach. W praktyce uczący religii są osobami zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży okazji do rozmowy o wartościach
chrześcijańskich w środowisku szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie
dorastania i kształtowania charakterów. Badania społeczne jasno wykazują, że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory
człowieka. Szkoła „światopoglądowo neutralna” lub „świecka”, z której religię się
wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła
w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą.
7. Dziękujemy katechetom świeckim i duchownym za ich pełen poświęcenia trud nauczania religii, który jest służbą dla młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także
władzom świeckim, które – szanując wolę obywateli – troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach oświatowych.
/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
Intencja misyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary
chrześcijańskiej i ludów Azji.

Wydarzyło się...

W listopadzie – został przeprowadzony remont więźby dachowej w naszym kościele.
Wszystkie belki oraz gonty od wewnętrznej strony trzykrotnie zostały napuszczone środkiem konserwującym. Więźba dachowa w naszym kościele jest zdrowa, tylko w kilku
miejscach trzeba było usunąć spróchniałe części belek i uzupełnić zdrowymi. W tym czasie również w przedsionku kościoła i na chórze zostały zrekonstruowane nowe ławki
oraz została na nich położona tapicerka.
4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji gór ników, emer ytów
i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.
10 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich
intencji oraz ich rodziców. W czasie Mszy św. kilka nowych dzieci zostało przyjętych do
grona grupy dzieci Maryji i otrzymało medaliki, a kilkoro odnowiło swoje przyrzeczenia.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie rodziców i dzieci na probostwie, w czasie którego podsumowano miniony okres oraz przedstawiono plany na przyszłość.
W grudniu – w okresie przedświątecznym została po raz czwarty przeprowadzona akcja
„Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 100 dzieci zostało obdarowane paczkami.

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec św. w intencjach Kościoła
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, z Dr ogą Kr zyżową dla dzieci,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W piątek 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 o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (14.02) pr zypada I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.30 zapraszamy
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.
W okresie ferii zimowych (15 – 26 lutego) w ciągu tygodnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko
o godz. 7.00; zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
W piątek (19.02) czcimy Miłosier dzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapr aszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (21.02) pr zypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes. Dziś kandydaci do diakonatu rozpoczynają rekolekcje przed święceniami. Polecamy
ich oraz ks. rekolekcjonistę modlitwom wszystkich wiernych.
W poniedziałek (22.02) obchodzimy święto katedr y Św. Piotr a.
W niedzielę (28.02) obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta w tym dniu
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii,
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 informuje, 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

