Intencje Mszalne
12.09 - 25.09
Poniedziałek
12.09 Poniedziałek
19.09
7.00 W intencji róży różańcowej
7.00 Dz. bł. w intencji Marii z okazji
p/w Matki Boskiej Piekarskiej
urodzin z prośbą o zdrowie
18.00 Za ++ Marię Rurańską, Rudolfa
18.00 Za + Martę, + męża, córki
Jonasa
oraz 3 synów
Wtorek
13.09 Wtorek
20.09
7.00 Za + męża Stefana Lorenz w 30 dniu
7.00 Za + męża Konstantego, syna Piotra
po śmierci
18.00 Za + męża Helmuta w 1 roczn.
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
śmierci
Fatimskiej oraz parafian
Środa
21.09
Środa
14.09 7.00 Do Miłosierdzia Bożego i MB
7.00 Za ++ rodziców Stanisławę
Bolesnej w intencji córki Marzeny
i Walentego
z okazji urodzin
18.00 Za + brata Helmuta Cebulę
18.00 Dz. bł. w int. Franciszka Tomeckiego
z okazji urodzin
Czwartek
15.09
16.30 Dz. bł. w intencji Krzysztofa Zubera Czwartek
22.09
z okazji16 roczn. urodzin
16.30 W intencji dzieci przedszkolnych,
18.00 Za + siostrę Krystynę w dniu urodzin
rodziców i wychowawców
18.00 Za + męża Jana Bieleckiego
Piątek
16.09
w 13 roczn. śmierci, ++ z rodzin
7.00 Za ++ Wandę, Zbigniewa Prosyniak,
Bieleckich, Ciurzyńskich
Krystynę Skowrońską, Julię Socha
18.00 Za + Leona Szalewskiego w 8 roczn. Piątek
23.09
śmierci
7.00 W intencji V Róży Różańcowej
18.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka
Sobota
17.09
w roczn. śmierci
18.00 Za + syna Mirosława, męża Ryszarda
Matkowskiego, rodziców z obu stron Sobota
24.09
18.00 Dz. bł. w intencji Kingi
Niedziela
18.09
z okazji urodzin
7.30 Za + męża Krystiana w 20 roczn.
śmierci, ++ rodziców
Niedziela
25.09
9.00 Dz. bł. w intencji Magdaleny
7.30
10.30 Za ++ rodziców Rozalie i Henryka
9.00 Za + matkę Małgorzatę Zdunek,
Kwaśny
+ męża Wilhelma Ochmańskiego,
12.00 Dz. bł. w intencji Emilii Wójcik
++ z pokrewieństwa z obu stron
z okazji 40 roczn. urodzin
10.30 Dz. bł. w int. Urszuli Sroczyńskiej
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji grupy
z okazji 50 roczn. urodzin
formascyjnej 33/12 oraz solenizanoraz Urszuli i Andrzeja Sroczyńskich
tów Anny Jakubowskiej, Małgorzaty
z okazji 30 roczn. ślubu
Krzempek, Piotra Brol, Teodora
12.00 Dz. bł. w intencji Szymona Prosyniak
Morcinek, Zygmunta Petrus
z okazji 10 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w int. Artura Borkowskiego
15.00 /skansen/
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w int. Andrzeja Matjaszyka
z okazji 55 roczn. urodzin
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Duszpasterstwo 2016/2017

Jeszcze nie minęły echa Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w lipcu bieżącego roku, jeszcze trwa Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka, który zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r., a już wkraczamy w nowy rok pracy duszpasterskiej. Myślę, że najważniejszym wydarzeniem tego
roku będzie 100 rocznica objawień fatimskich. Chcemy się do niej przygotować poprzez
nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej, które są w naszej parafii każdego 13 danego
miesiąca. We wrześniu chcemy rozpocząć swoistą nowennę przed stuleciem Fatimy. Serdecznie więc w ten wyjątkowy czas zapraszam na te nabożeństwa.
Bardzo ważną zmianą, którą planujemy na ten rok, jest zmiana porządku niedzielnych Mszy św.. Obecny porządek niedzielnych nabożeństw był ustalony w 1968 roku,
kiedy nasza parafia liczyła prawie 4 tys. mieszkańców, teraz mamy
1.5 tys. mniej parafian, ponadto doszedł kościół św. Józefa w Skansenie, gdzie również
w każdą niedzielę jest odprawiana Msza św., a ponadto coraz częściej zdarzają się wolne
intencje mszalne. Stąd propozycja, aby od 1 stycznia 2017 roku obowiązywał w naszym
kościele nowy porządek Mszy św., które będą odprawiane: o godz. 8.00; 10.00; 12.00
i 17.00. Oczywiście od maja do paździer nika będzie r ównież odpr awiana o godz.
15.00 Msza św. w Skansenie. Mam nadzieję, że powyższa propozycja spotka się ze zrozumieniem wszystkich uczestników niedzielnej Eucharystii. Porządek Mszy św. wciągu tygodnia nie ulega zmian. Powyższa zmiana została omówiona na czerwcowym posiedzeniu
Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Zapraszam również do udziału w grupach formacyjnych działających przy naszej
parafii. Są to:
DLA DZIECI:
Dzieci Maryi – spotkania odbywają na probostwie się w każdą w sobotę o godz. 10.30,
prowadzą je animatorzy p. Karina i Grzegorz Nowakowie.
Ministranci – zbiórki są w każdą sobotę o godz. 9.30 na probostwie, odpowiedzialnym
jest ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk
Ponadto wszystkie dzieci zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16.30 na Mszę św.
szkolną.
DLA MŁODZIEŻY:
Oaza młodzieżowa – w każdy piątek o godz. 18.00 Msza św., po której spotkanie formacyjne, odpowiedzialnym jest ks. Andrzej Rudolf.
DLA DOROSŁYCH:
Legion Maryi – środa godz. 9.30 duchowym opiekunem jest ks. Andrzej Rudolf
Żywy Różaniec – codziennie dziesiątka różańca, spotkania okazyjne kilka razy
w roku.
Ruch Szensztacki – rodzinna modlitwa przy „kapliczce” Matki Bożej, prowadzącą jest
p. Maria Jasińska

Zachęcamy również do udziału w codziennej Eucharystii oraz w nabożeństwach:
przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 – różaniec św. prowadzony przez Legion Maryi i Żywy Różaniec
wtorek – 17.40 – nabożeństwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
czwartek – 17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką
do Miłosierdzia Bożego.

sobota – 17.30 – różaniec św.
niedziela – 10.10 – Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona prze Dzieci Maryi
13-go każdego miesiąca – 17.00 – nabożeństwo fatimskie.
Bardzo cenną grupa w naszej parafii są Stali Pomocnicy Kościoła – to grupa, która w każdą sobotę w godzinach porannych przychodzi do kościoła, aby pracą swoich rąk najpiękniej przygotować nasz kościół do niedzielnej liturgii. Należą do nich panie, które stroją
kościół kwiatami oraz mężczyźni sprzątający obejście naszego kościoła. Dziękując za tę
formę zaangażowania w życie naszej parafii zachęcam innych do tej formy czynnego zaangażowania w życie naszej parafii.
ks. Eugeniusz Błaszczyk
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Raczyński Adam par. św. Wawrzyńca, Chorzów
Parzoch Agnieszka par. Panewniki

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobr o
i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Intencja ewangelizacyjna: Aby chr ześcijanie, pr zystępując do
sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej
świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi.
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 (11.09) pr zypada XXIV Niedziela Zwykła Kolekta będzie pr zeznaczona
potrzeby naszej parafii, na remont ambony i chrzcielnicy, a przed kościołem przełożona
zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
W poniedziałek (12.09) pr zypada ur oczystość NMP Piekar skiej, o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji róży różańcowej p/w MB Piekarskiej, wszystkich członków
Żywego Różańca serdecznie zapraszamy. W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 29
o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci kl. II c i II d, których dzieci w tym
roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św..
We wtorek (13.09) pr zypada wspomnienie św. J ana Chr yzostoma. W tym dniu czcimy Matkę Boską fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym
o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli matki Boskiej Fatimskiej oraz
parafian. Tym nabożeństwem chcemy zainaugurować 9-miesięczną nowennę przygotowującą do 100-lecia objawień fatimskich.
W środę (14.09) pr zypada święto Podwyższenia Krzyża Św. Niech to będzie okazja
do refleksji nad miejscem krzyża w naszym życiu i zatroskania się o nasze krzyże domowe, w zakładach pracy, szkołach, urzędach.
W czwartek (15.09) pr zypada wspomnienie NMP Bolesnej.
W piątek (16.09) obchodzimy wspomn. św. męcz. Kor neliusza, pap. i Cypr iana bpa.
W niedzielę (18.09) pr zypada XXV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona
na Wydział Teologiczny UŚ.
We wtorek (20.09) pr zypada wspomnienie św. Męcz. Kor eańskich Andrzeja Kim Teagon, prezb. I Pawła Chong Hasang oraz Tow.

W środę (21.09) obchodzimy święto św. Mateusza Ewang.
W czwartek (22.09) o godz. 16.30 odbędzie się Msza św. w intencji dzieci pr zedszkolnych ich rodziców i wychowawców z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W piątek (23.09) pr zypada wspomnienie św. Ojca Pio z Petr elciny, o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji róży różańcowej p/w św. Ojca Pio, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
W sobotę (24.09) odbędzie się XVII Pielgr zymka Chor zowian do Matki Boskiej Piekarskiej. Początek o godz. 14.00 na kalwaryjskim wzgórzu, o godz. 14.10 Droga Krzyżowa, o 15.30 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.00 Msza św. sprawowana przez kapłanów naszego Miasta. Słowo Boże wygłosi ks. Gerard Gulba, emerytowany proboszcz
z parafii NSPJ w Mysłowicach, obecnie rezydent w parafii w Maciejkowicach..
W niedzielę obchodzimy XXVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona potrzeby naszej parafii.
Rodzice zainteresowani Wczesną Komunią Św. pr osimy, aby do końca wr ześnia zgłosili się w kancelarii parafialnej.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi w godzinach od10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00
Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc serdecznie zaprasza do Katedr y Chr ystusa Kr óla
uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz młodzież, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania na wspólne dziękczynienie za spotkanie z Ojcem
Świętym Franciszkiem oraz za umocnienie Duchem Świętym w sakramencie dojrzałości
chrześcijańskiej. Spotkanie odbędzie się w sobotę 17 września, w przeddzień liturgicznego
wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży.
Ramowy program spotkania:
9.45 - początek spotkania w katedrze
- Eucharystia pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca
- spotkanie integracyjne przy Wydziale Teologicznym UŚ (dla bierzmowańców)
- spotkanie w krypcie katedry (dla uczestników ŚDM)
- wspólny posiłek
Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br . zaplanowano
Narodową Pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wydarzenie – przygotowane dla polskich diecezji – wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Wiernych archidiecezji katowickiej zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta w dniach 19.10.2016–
23.10.2016 r. Udział w tej pielgr zymce zapowiedział Ksiądz Ar cybiskup Wiktor
Skworc. Program pielgrzymki obejmuje m.in. Msze św. w bazylikach większych:
św. Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka (w niedzielę), Santa Maria Maggiore, Jana na Lateranie oraz Pawła za Murami; audiencję Polaków z ojcem świętym Franciszkiem w auli Pawła VI; niedzielną modlitwę „Anioł Pański”; zwiedzanie Rzymu starożytnego, chrześcijańskiego, renesansowego i barokowego („Schody Hiszpańskie”, fontanna di Trevi, Koloseum, Forum Romanum, Piazza Navona, Panteon, Plac Wenecki), katakumb św. Kaliksta); Cena pielgrzymki wynosi 2499 zł i obejmuje: przelot samolotem na
trasie Katowice – Rzym – Katowice liniami charterowymi, 4 noclegi w hotelach 4* lub 3*
w Rzymie (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 4 obiadokolacje, transfery
oraz przejazdy autokarem, zestawy tour-guide, opiekę pilota/przewodnika, bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie KL, NNW.
We wrześniu i w październiku 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

