Intencje Mszalne
9.05 - 22.05
Poniedziałek
9.05
7.00
18.00 Za + Zbigniewa Maternę w roczn.
śmierci
Wtorek
10.05
7.00
18.00 Za + Stefanię Walkowiak
od lokat. z ul. Poniatowskiego 12
Środa
11.05
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy z okazji
85 roczn. urodzin
18.00 Za + Zytę Plichta w roczn. śmierci
Czwartek
12.05
18.00 Za + Ojca Kazimierza
Kruczkowskiego w 39 roczn. śmierci
Piątek
13.05
7.00 Za + ojca Wiktora w roczn. śmierci,
+ ks. Stanisława Krzoskę
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Sobota
14.05
18.00 1) Za + ojca Jana Apolinarskiego
w roczn. śmierci
2) Za ++ rodziców Alfreda i Janinę,
+ Wiesława
Niedziela
15.05
7.30 Za + Zofię Urbanik z okazji imienin
9.00 Dz. bł. w intencji Julii Dul z okazji
urodzin
10.30 Za + Zofię Kradyna z okazji imienin,
+ siostrę Anielę
12.00 Za + ciocię Amalię Król
15.00 /skansen/ Za ++ matki Mirosławę
Kurowską i Jadwigę Kubocz
17.00

Poniedziałek
16.05
7.00 Dz. bł. w intencji Anny z okazji
urodzin z prośbą o dary Ducha Św.
18.00 Za + ojca i męża Piotra Zimny
z okazji urodzin, ++ rodziców Marię
i Franciszka Bartnik, teściów Annę
i Jana Zimny
Wtorek
17.05
7.00 Za + syna Mariusza w dniu urodzin
18.00 Za + męża Henryka Skłodowskiego,
++ rodziców z obu stron, sąsiadów
z ul. Konopnickiej 27,a,b
Środa
18.05
7.00 Za + męża Franciszka Chmiel
w 4 roczn. śmierci, ++ rodziców,
teściów, siostrę, brata, pokrew.
18.00 Dz. bł. w intencji ks. Przemysława
Malinowskiego w 2 roczn. święceń
kapłańskich
Czwartek
19.05
16.30 Dz. bł. w intencji Marii Kucharskiej
z okazji 60 roczn. urodzin
18.00 Za + matkę Stefanię Mazur
w 8 roczn. śmierci, ++ z rodzin
Galas, Mazur, Grabowski
Piątek
20.05
7.00 Za + Dariusza Ślezionę w 7 roczn.
śmierci
18.00
Sobota
21.05
18.00 1) Za ++ Danutę i Henryka Wróblów
2)
Niedziela
22.05
7.30
9.00
10.30 Za + męża Jana, ++ z rodziny Sitek,
Grosman
12.00 Dz. bł. w intencji katechetki Ewy
Zastawnej dzieci Komunii św.
z Chorzowa Starego
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Soni
Nowak z okazji 20 roczn. urodzin
17.00
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Blokowisko
błogosławieni miłosierni
Nie będzie grzecznie.
Ale będzie dobrze.
Tego co najcenniejsze poszukamy wśród
kurzu blokowisk. Wśród odrapanych ławek, petów i osiedlowych boisk. I okaże
się że znajdziemy to na liście skreślonych
ludzi. Skreślonych przez życie, przez tych
co nie są „jak Ci bandyci” i „jak ten
margines”. Poszukamy tam gdzie nikt by
się nie spodziewał i możliwe, że odkryjemy, że to historia o nas samych. Że podział na „ONI” (tacy gniewni) i „MY”
nie istnieje.
Być może zapomnieliśmy już o wątpliwościach i o naszym krzyku. Bo może
cichszy, może już umilkł, a może cały czas „kotłuje się” pod skórą pozornie
spokojnego człowieka. I nie dostrzeżemy w rysach drugiego swoich. Choćby sprzed wielu lat. Nie dostrzeżemy w jednym przekleństwie,
momencie zachwytu, jednym pytaniu i szukaniu nadziei.
Pozwólmy młodym aktorom wprowadzić się w ich świat z wcale niełatwym
pytaniem - o to „Czy jest coś więcej”.
Zapraszamy na „Blokowisko”. Wejdziesz?
Takimi słowami wstępu autorzy: „Dzieci Maryi i Przyjaciele” zapraszają
na spektakl słowno-muzyczny „Blokowisko – błogosławieni miłosierni”,
który odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury w poniedziałek
9 maja o godz. 16.30. Widowisko porusza problemy współczesnej młodzieży, zaś muzyka jest oparta o piękne piosenki Witka Wolnego. Myślę,
że udział w tym widowisku przyniesie wiele wrażeń artystycznych, a ponadto będzie okazją do spojrzenia na współczesne problemy młodzieży.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj :
Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były
traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny
wkład w życie społeczne.
Intencja misyjna: Aby r ozpowszechniał się w r odzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Przyjęli chrzest
2.04 – Milena Szutowicz
3.04 – Alicja Szukalska
9.04 – Lena Oleś
9.04 – Filip Tyrka
9.04 – Adam Pernak
10.04 – Róża Pieczko

10.04 – Adrianna Seget
10.04 – Piotr Cebula
10.04 – Dastin Szczupski
16.04 – Milena Ślusarczyk
17.04 – Piotr Mizerski

Sakrament małżeństwa przyjęli:
16.04 – Adam Ślusarczyk i Joanna Kaszta
16.04 – Dawid Kranz i Magdalena Olearczyk

Odeszli do Pana
18.04 – Kot Józef l. 83
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Wojciechowski Piotr par. św. Wawrzyńca w Chorzowie
Mazelon Joanna par. Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach

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 różaniec św. w intencjach Kościoła
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę o godz. 16.30, w tygodniu
o godz. 17.30.
W niedzielę (8.05) pr zypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego
kościoła – chrzcielnicy i ambony. W tym dniu o godz. 10.30 grupa dzieci z kl. II przystąpi do I Komunii św. zaś o godz. 12.00 odbędzie się wczesna Komunia Św., prosimy więc,
aby stali uczestnicy tych Mszy św. przyszli na Mszę św. w innych godzinach.
O godz. 16.00 nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych.
W poniedziałek (9.05) pr zypada ur oczystość św. Stanisława, głównego patr ona Polski. W tym dniu „Dzieci Maryi i Przyjaciele” zapraszają spektakl słowno-muzyczny
„Blokowisko – błogosławieni miłosierni”, który odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury o godz. 16.30.

W czwartek (12.05) dzieci komunijne wyjeżdżają na pielgr zymkę dziękczynną do
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, w związku z tym nie będzie
Mszy św. szkolnej o godz. 16.30.
W piątek (13.05) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapr aszamy czcicieli
Matki Boskiej Fatimskiej na nabożeństwo i Mszę św. o godz. 18.00.
W sobotę (14.05) obchodzimy święto św. Macieja Ap., w tym dniu odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (15.05) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta
w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (16.05) obchodzimy święto NMP Matki Kościoła.
We wtorek (17.05) po Mszy św. wieczornej o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodzin,
którzy zgłosili chęć przyjęcia pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
W czwartek (19.05) pr zypada święto J ezusa Chr ystusa Najwyższego i Wiecznego
kapłana, w tym dniu swoje urodziny obchodzi ks. abp Wiktor Skworc, pamiętajmy o Nim
w naszych modlitwach.
W piątek (20.03) czcimy Miłosier dzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapr aszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (21.03) obchodzimy wspomnienie św. J ana Nepomucena.
W niedzielę (22.03) obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu kończy się okres spowiedzi
wielkanocnej.
W środę (11maja) o godz. 13.30 w kościele Wniebowzięcia NMP w Chor zowie Batorym odbędzie się uroczysta Msza św. dziękczynna sprawowana przez ks. Bpa Adama Wodarczyka za 20 lat działalności Chorzowskiego Hospicjum. Serdecznie na tę Mszę św.
wszystkich zapraszamy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla mieszkańców miasta Chor zowa, które będą miały miejsce w Domu rekolekcyjnym w Brennej w dniach 20-23 czerwca. Czas duchowej odnowy połączony z odpoczynkiem w zaciszu Beskidu Śląskiego będzie okazją do pogłębienia wiary i oderwaniem się od codzienności, spotkaniem z śląską
tradycją. Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek (20.06), kolacją o godz. 18.00, zakończenie w czwartek (23.06) obiadem o godz. 13.00. W programie codzienna Msza św., konferencje, nabożeństwa itp. Całkowity koszt z wyżywieniem 180 zł./os.. Rekolekcje poprowadzi nasz parafianin ks. Marek Gwioździk.
Parafialne centrum ŚDM pragnie ogłosić, iż w pr zyszłą niedzielę, tj. 15.05.2016, odbędzie się kiermasz podczas którego będzie możliwość zakupu ciast oraz różnego rodzaju
„cegiełek”. Dochód z tego kiermaszu zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu
młodzieży naszej parafii do Krakowa na Światowe. Dni Młodzieży
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 maju i czerwcu 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

