Intencje Mszalne
28.03 - 10.04
Poniedziałek
28.03
7.30 Dz. bł. w intencji Łukasza Jędrak
z okazji urodzin
9.00 Za ++ Stefanię i Franciszka
Dziugiewiczów
10.30 D-bł. w int. Ryszarda Jakubowskiego
z okazji 85 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Mateusza Czajki
z okazji 21 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Grzegorza Tukaja
z okazji 55 roczn. urodzin
Wtorek
29.03
7.00 Za + Krystynę Ślósarz od Marii
Zachura z rodziną Lachowic
18.00 Za + Władysława Strzempek
od lokatorów z ul. Rycerskiej 20
Środa
30.03
7.00 W pewnej intencji
18.00 Za ++ lokatorów z ul. Konopnickiej
23, 23A, 23B
Czwartek
31.03
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Za ++ z rodzin Bełtowski, Frejno,
Klimczyk
18.00 Dz. bł. w intencji Joanny Kubocz
z okazji urodzin
Piątek
1.04
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + Mariannę Osadnik w 5 roczn.
śmierci
19.00 W intencji Światowych Dni
Młodzieży
Sobota
2.04
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + Jadwigę Gruszczak w 1 roczn.
śmierci
Niedziela
3.04
7.30
9.00 Dz. bł. w intencji Krzysztofa Kleist
z okazji 18 roczn. urodzin
10.30 Za ++ rodziców Weronikę
i Franciszka Krzemień, Otylię
i Jerzego Pyka, Wiktora Cieluch
12.00 Za + Rozalię Kwaśny
17.00 Za + Zygmunta Mazur w 2 roczn.
śmierci

Poniedziałek
4.04
7.00
18.00 Za + Małgorzatę Pudło w 30 dniu
po śmierci
Wtorek
5.04
7.00
18.00 Za + matkę Mariannę Gizińską
w 1 roczn. śmierci
Środa
6.04
7.00
18.00 O zdrowie dla mamy, babci i wnuka
Damiana
Czwartek
7.04
16.30
18.00 Za + Henryka Pielok od sąsiadów
Piątek
8.04
7.00
18.00
Sobota
9.04
18.00 Za + Józefę Klecki w 30 roczn.
śmierci, + mężą Jakuba
Niedziela
10.04
7.30 Za + Eryka Romańczyk w 3 roczn.
śmierci
9.00 Za + męża Joachima z okazji urodzin
10.30 Za + Genowefę Wencel w 3 roczn.
śmierci, męża Damazego, + Erika
Banik w 16 roczn. śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Aleksandra Olejnik
i Piotra Hadamik z okazji 1 roczn.
urodzin
17.00 Za + mamę, babcię Krystynę
Staniszewską w 1 roczn. śmierci,
+ojca Jerzego w dniu urodzin
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Po Wielkim Piątku zawsze przychodzi Wielkanoc
Chrystus Zmartwychwstał!
Alleluja!
Niech Zmartwychwstały Pan
zwycięża w nas i przez nas.
Niech światło Wielkanocnego Poranka
opromienia kolejny rok wiary w naszej Ojczyźnie,
w naszych domach, szkołach, zakładach pracy,
abyśmy mieli moc być świadkami
Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy rozsiewali dobro,
abyśmy umieli się dzielić nawet wdowim groszem.
Przed nami wielkie wyzwania
trudnych przemian w Ojczyźnie, Kościele i świecie.
Obyśmy nadziei szukali u Tego,
który zwieść nie może.
Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie Duch Twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Niech się królestwo stanie,
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj Jezu Panie,
Twą Polskę objawienia.
/Stanisław Wyspiański/

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwiecień :
Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
Intencja misyjna: Aby chr ześcijanie w Afr yce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Wydarzyło się...

10 lutego - rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił diak. Bogdan Boruta, stały diakon z parafii św. Marii Magdaleny
z Chorzowa Starego.
15 -19 lutego – odbyły się w salce spotkań duszpasterskich na probostwie półkolonie dla dzieci z grup ministranckich i dzieci Marii. Program półkolonii był oparty o historie ze Starego Testamentu. Dzieci między innymi odtwarzali stworzenie
świata, budowali arkę Noego, ogrywali różne scenki ze Starego Testamentu zaś
późnym popołudniem uczestniczyli w seansach filmowych. Odbyła się również
wycieczka do gliwickiej Palmiarni. Głównymi organizatorami byli p. Karina
i Grzegorz Nowakowie oraz p. Wioletta Urbańska.
6 – 9 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził dyrektor Apostolstwa Chorych ks. dr Wojciech Bartoszek. Oprócz nauk
ogólnych, swoje nauki stanowe kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla
młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. W czasie nauk stanowych swoimi
świadectwami wiary podzieliła się rodzina Pilchów z Murcek oraz ciężko chora
dziewczyna w Czarkowa.
9 – 11 marca – odbyły się rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29
w Chorzowie, którym przewodniczył ks. Łukasz Kotyński. W czasie rekolekcji
dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym
przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną, które w tym roku były
poświęcone kultowi Miłosierdzia Bożego. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny. W ostatnim dniu rekolekcji gościły
u nas 3 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa Łagiewnik,
które w bardzo przystępny sposób przypomniały św. s. Faustynę Kowalską
oraz nauczyły dzieci wiele ciekawych piosenek.
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Lipert Remigiusz par. par. Krzyszkowice
Świtalska Anna par. św. Wawrzyńca w Chorzowie

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 intencjach 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 (27.03) obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Por ządek
Mszy św. jest niedzielny. Kolekta w tym dniu jest ofiarą parafialną. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne z nowenną do Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek wielkanocny (28.03) Msze św. będą odpr awione wg por ządku niedzielnego: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 17.00, o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory świąteczne połączone z nowenną do Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i KUL. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na pomoc młodzieży chcącej wyjechać na Światowe Dni Młodzieży,
w ramach akcji: „Zostań przyjacielem ŚDM”. Przypominam, że koszt udziału w Światowych Dniach Młodzieży to ponad 700 zł..
Codziennie po porannej Mszy św. zapraszamy na nowennę do Miłosierdzia Bożego.
W I czwartek (31.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów or az o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo.
W I piątek (1.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po
Mszy św. nabożeństwo, o godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży, na które w sposób szczególny zapraszamy kandydatów do bierzmowania
W I sobotę (2.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Ser ca
NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (3.04) pr zypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie pr zeznaczona na Caritas Archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. O godz.
16.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
W poniedziałek (4.04) obchodzimy uroczystość Zwiastowania NMP, (pr zeniesiona
z 25 marca). Jest dzień modlitw za dzieci poczęte, a nienarodzone.
W czwartek (7.04) pr zypada wspomnienie św. J ana Chr zciciela de la Salle, pr ezb.
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 niedzielę (10.04) obchodzimy III Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym dniu jest
przeznaczona planowany w tym roku remonty naszego kościoła. Tego dnia rozpoczyna się
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachęcamy wszystkich do osobistego spotkania ze Słowem Bożym.
W oktawie świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie czynny stały konfesjonał
w kościele św. Jadwigi w Chorzowie.
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 kwietniu i maju 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.
Duszpasterstwo Służby Zdrowia zapr asza wszystkie osoby związane ze Służbą Zdr owia wraz z rodzinami do udziału w pielgrzymkach: pieszej do Częstochowy, w dniach 2022 maja br. oraz samolotowej do Rzymu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w dniach 14-19 lipca bieżącego roku. Szczegóły na stronie internetowej duszpasterstwa: www.dsz.katowice.pl lub bezpośrednio u ks. Łukasza Stawarza pod tel. 502 424
104.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

