Intencje Mszalne
29.02 - 13.03
Poniedziałek
29.02
7.00
18.00 Za + Jana Dobrowolskiego
od sąsiadów z ul. Konopnickiej 17,
17A, 17B
Wtorek
1.03
7.00 Za + Annę Wrona w roczn. śmierci
18.00 Za + Jerzego Hadzik w 11 roczn.
śmierci
Środa
2.03
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy z okazji
imienin
18.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze i zdrowie
Czwartek
3.03
7.00 W int. kapłanów, sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania
16.30 Dz. bł. w intencji Maji Gazda
z okazji 1 roczn. urodzin
18.00 Za + Kazimierza Urbanik,
++ rodziców Bronisławę
i Jana Mosoń
Piątek
4.03
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy +
19.00 W intencji młodzieży
Sobota
5.03
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + męża Jana z okazji urodzin,
++ rodziców z obu stron
Niedziela
6.03
7.30 Dz. bł. w intencji rodzin Wilk,
Romańczyk, Zastawny, ++ z rodziny
9.00 Za ++ matkę Jadwigę, ojca Leona,
brata Tadeusza
10.30 Dz. bł. z okazji 22 roczn. chrztu
12.00 Za + Marcina Kotulę z okazji 1 roczn.
śmierci
17.00 Dz. bł. w intencji Alana Paczuła
z okazji 1 roczn. urodzin

Poniedziałek
7.03
7.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę w roczn.
śmierci
18.00 1) Za + Annę Smolińską w 1 roczn.
śmierci, + Teresę Piekoszewską
2) Za + matkę i babcię Agatę
Szałkiewicz w 30 dniu po śmierci
Wtorek
8.03
7.00
10.00 W intencji chorych i starszych
wiekiem parafian
18.00 Za + Irenę Krzesaj w 30 dniu po
śmierci
Środa
9.03
7.00 Za + Agatę Szałkiewicz od Żywego
Różańca
18.00 Za + męża Henryka Skaba z okazji
10 roczn. śmierci, ++ z rodziny z obu
stron
Czwartek
10.03
18.00 1) Za + Ernę Nowak z okazji urodzin
2) Za + Adama Demarczyk
od lokatorów z ul. Rycerskiej 12
Piątek
11.03
7.00 Dz. bł. w intencji Renaty z okazji
urodzin
18.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
Pałaszyńskich
Sobota
12.03
18.00 1) Za + Wiktorię Apolinarską
w roczn. śmierci
2) Za + Zdzisława Grabnego
Niedziela
13.03
7.30 Za ++ rodziców Anastazję i Edmunda
Raczak
9.00 Za ++ rodziców Rożę i Feliksa
oraz Wandę i Eugeniusza
10.30 Dz. bł. w intencji Jolanty z okazji
urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Marii Glogasa
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
fatimskiej oraz parafian
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PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(5.03 - 9.03.2016 r.)
SOBOTA 5.03.2016
18.00 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA 6.03.2016 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
PONIEDZIAŁEK 7.03.2016 r.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn

WTOREK 8.03.2016 r.
7.00 - Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. dla chorych z błogosławieństwem lourdzkim
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
ŚRODA 9.03.2016 r.
7.00 - Msza św. z nauka ogólną na zakończenie rekolekcji
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 rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzeci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
Intencja misyjna: Aby chr ześcijanie dyskr yminowani lub pr ześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

wydarzyło się
10 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego.
12 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe gr upy par afialnej Żywego Różańca.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy
kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.
13 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą św., a następnie rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą
i ciastkiem..
16 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1120 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.
19 stycznia - odbył się XVI Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2016”.
Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary. Laureaci konkursu wystąpili
w kościele przy stajence podczas wspólnego kolędowania w niedzielę 31 stycznia.
23 stycznia – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialną
Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez p. Kota oraz naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze.
24 stycznia – dzieci z Kółka Misyjnego po każdej Mszy św. prezentowały scenkę misyjną
oraz przeprowadziły zbiórkę na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zebrano ponad 1400 zł.
W tym dniu odbył się również w Starochorzowskim Domu Kultury konkurs kolęd i pastorałek o „Złote Dzieciątko”. W konkursie tym I miejsce w kategorii – Rodzina zajęła parafialna grupa Dzieci Maryi.
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 int. 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 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (28.02) obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta w tym dniu
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Od poniedziałku wracamy do tradycyjnego porządku nabożeństw w niedzielę i wciągu tygodnia.
W I czwartek (3.03) 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 I piątek (4.03) pr zypada wspomnienie św. Kazimier za, patrona polskiej i litewskiej młodzieży, 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. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (5.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Ser ca
NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (6.03) pr zypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości
(Leatare). Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed
kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. W tym dniu rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Wojciech Bartoszek, dyrektor Apostolstwa Chorych. O godz. 16.00 zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę stanową
Nauki rekolekcyjne ogólne dla parafian będą głoszone podczas Mszy św. o godz. 7.00
i 18.00. Codziennie też 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 (7.03) o godz. 19.00 zapr aszamy mężczyzn i star szą młodzież męską
na naukę stanową.
We wtorek (8.03) o godz. 10.00 zapr aszamy na Mszę św. chor ych i star szych wiekiem
parafian. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie do salki na probostwie. O godz. 19.00
zapraszamy naszą młodzież na spotkanie rekolekcyjne, szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania.
W środę (9.03) kończymy r ekolekcje par afialne podczas Mszy św. o godz. 7.00
i 18.00. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na dzieła prowadzone przez Rekolekcjonistę.
W środę, czwartek i piątek swoje r ekolekcje wielkopostne będą pr zeżywały dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 29, spotkania rekolekcyjne będą odbywały się w kościele i szkole.
Rekolekcje te poprowadzi ks. Łukasz Kotyński.
W niedzielę (13.03) pr zypada V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła.
W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 16.00 zapraszamy na różaniec,
o godz. 16.30 Gorzkie Żale, zaś o godz. 17.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian.
W przedsionku kościoła można zakupić paschaliki na stół wielkanocny: małe pachalik w cenie 6 zł. zaś duże w cenie 12 zł.. Zakup świecy wspomaga Fundusz Charytatywny Kościoła. Święcę można również zapalić w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.
Parafia nasza wzbogaciła się o nową str onę inter netową pr zygotowaną pr zez naszego
organistę p. Marcina Olszewskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nią!
Można jeszcze zgłosić chęć przyjęcia pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży.
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 marcu i w kwietniu 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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

