Intencje Mszalne
5.12 – 18.12
Poniedziałek
7.00 Za ++ Halinę i Wacława Kluza
w 3 roczn. śmierci
18.00 Za + Bartłomieja Maca
w 2 roczn. śmierci

5.12 Poniedziałek
12.12
7.00 W intencji studentów i opiekunów
Koła Naukowego „Silesia Automotiv”
18.00 Za ++ rodziców Klemensa i Elżbietę
Pająk, + męża Mariana
Domańskiego
Wtorek
6.12
Wtorek
13.12
7.00 Za + siostrę Elżbietę w 2 roczn.
śmierci
7.00
18.00 Za ++ rodziców Walerię i Franciszka, 18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
brata Władysława, ++ z rodzin
Fatimskiej oraz parafian
Mazur, Wąchała
Środa
14.12
Środa
7.12 7.00
7.00 Za ++ z rodzin Krzoska, Sznajder
18.00 Za ++ Irenę i Wacława Kubik, Wandę
18.00 Za + Ewę Bednarczyk z okazji
i Stanisława Napora, ++ z pokrew.
urodzin, ++ rodziców Elfrydę
z obu stron
i Bogdana Popiel
Czwartek
15.12
Czwartek
8.12 16.30 O zdrowie dla Oskara od dzieci,
16.30 Dz. bł. w intencji Dzieci Maryi
rodziców i wychowawczyni kl. IV b
oraz rodziców
18.00 Za ++ rodziców Jędrak i Ledwoń
18.00 Za ++ z rodziny Wróbel
Piątek
16.12
Piątek
9.12 7.00 Za + Elżbietę Osadnik w 1 roczn.
7.00 Dz. bł. w intencji Jolanty z okazji
śmierci, + męża
urodzin
18.00 Za + Teofila Jojko od sąsiadów
18.00 Za + Anastazję Makosz w 4 roczn.
z ul. Mościckiego 19
śmierci
Sobota
17.12
Sobota
10.12 18.00 Za + siostrę Łucję, ++ rodziców
18.00 Za + Teofila Jojko w 30 dniu po
i rodzeństwo
śmierci
Niedziela
18.12
Niedziela
11.12 7.30 Za ++ lokatorów
7.30 Za ++ i poległych górników
z ul. Poniatowskiego 15
9.00 Za ++ matkę Marię w 19 roczn.
9.00 Za + ojca Józefa w dniu urodzin
śmierci, ojca Jana w 48 roczn. śmierci 10.30 Za + Wiesława Siudę w 20 roczn.
10.30 Za + Zbigniewa Maternę z okazji
śmierci
urodzin
12.00 Za + ojca Henryka Kwaśny
12.00 Dz. bł. w intencji Henryka Nowak
17.00 Za + męża Bronisława w 10 roczn.
z okazji urodzin
śmierci, ++ rodziców z obu stron
17.00 Dz. bł. w intencji Ewy Bojarskiej
z okazji 80 roczn. urodzin
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Świąteczna Paczka

W Uroczystość Chrystusa Króla zakończyliśmy Rok Miłosierdzia. „Nawet,
jeśli zamykają się święte drzwi, nadal pozostanie otwarta na oścież prawdziwa
brama miłosierdzia, którą jest Serce Chrystusa. Z otwartego boku Zmartwychwstałego Pana aż do końca czasów wypływać będzie miłosierdzie, pocieszenie
i nadzieja” – mówił Franciszek podczas Mszy na zakończenie Roku.
„Miłosierdzia nie można sobie wykupić. Nie można sobie na nie zasłużyć. Nie
można go uzyskać czy wyżebrać wykonując jakiś formalny gest, choćby przechodząc przez Bramę Miłosierdzia. Nic, bowiem nie dokona się w nas samo z siebie.
Nic nie zadziała automatycznie. Nic się w nas tak naprawdę nie zmieni, gdy
wszystko pozostanie tylko na poziomie zewnętrznych, świątecznych, czy spektakularnych gestów. Trzeba otworzyć swe serce na Boga, na Bożą miłość i uznać
swoją słabość i grzech” – podkreślił abp Polak. Kard. Stanisław Dziwisz zamykając Bramę Miłosierdzia w katedrze wawelskiej podkreślił, że choć "dziś zamykamy tę bramę symbolicznie, ale nie zostaje nam zamknięty dostęp do Serca Chrystusa, będącego zawsze gorejącym ogniskiem miłości, cierpliwym i wielkiego
miłosierdzia". Wezwał wiernych do przyjęcia „stylu miłosierdzia” w codziennej
służbie bliźnim.
W naszej parafii już od kilku lat dokonuje się wielkie dzieło Miłosierdzia,
którym jest akcja świąteczna paczka. Dane o dzieciach potrzebujących otrzymujemy ze Szkoły Podstawowej nr 29 i Przedszkola. Znalazła się tam również adnotacja o potrzebach danej rodziny, której oprócz żywności potrzebne są również
środki czystości czy przybory szkolne, prosimy, więc w miarę możliwości o przynoszenie również wyżej wymienionych produktów.
Akcję naszą zaczynamy od 3 grudnia, wtedy właśnie w przedsionku naszego kościółka stanie drzewko, na którym zawisną serduszka. Tym razem będą one
w dwóch kolorach: czerwonym i niebieskim. Kierując się Waszymi sugestiami,
drodzy Darczyńcy, podzieliliśmy serduszka na kolory: chłopcy mają niebieskie,
dziewczynki – czerwone. Oprócz tego, w serduszku znajdziecie dane dziecka, jak
i numer, który należy wpisać na paczce przygotowanej przez państwa. Ten numer
jest bardzo ważny, gdyż jest kluczem właściwego rozdziału paczek między dzieci.
Drodzy parafianie zapraszamy was do aktywnego zaangażowania się
w to wielkie dzieło miłosierdzia! Gotowe paczki prosimy przynosić do domu katechetycznego do niedzieli 18 grudnia. W czwartek 22 grudnia od godziny
17.00 będziemy rozwozić paczki do dzieci. Stąd nasza wielka prośba do osób
dysponujących samochodem i czasem w tym dniu, aby się zmobilizowali i przyszli z pomocą, w tym pięknym charytatywnym dziele.
„Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie” to słowa św. Jana Pawła II
w ostatnim etapie jego życia i my chciejmy przyjść do tych, którzy na nas czekają
…..

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga,
jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy eur opejskie odkr yły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Przyjęli chrzest
30.10 – Agata Markiewicz
6.11 – Tola Muszalik
6.11 – Katarzyna Glica

6.11 – Antonia Krzemińska
20.11 – Mikołaj Przybytek
20.11 – Sokół Emilia

Sakrament małżeństwa przyjęli:
16.09 – Grzelec Bartosz i Moliszewska Katarzyna
17.09 – Durczok Mateusz i Błażejewska Agnieszka
17.09 – Liwowski Dariusz i Herudek Kornelia
17.09 – Gawron Bartosz i Daraż Anna
24.09 – Gibki Filip i Magner Anna
24.09 – Owczarek Piotr i Opała Magdalena
1.10 – Kopyczok Michał i Wilkowska Justyna
1.10 – Czyż Maciej i Wituła Katarzyna
6.10 – Dudzik Bartosz i Treit Joanna
22.10 – Łyszczarz Patryk i Jendrysczyk Daria

Odeszli do Pana
Sznapka Małgorzata l. 80

Codziennie przed poranną Mszą św. r óżaniec prowadzony pr zez Żywy Różaniec
i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez
Dzieci Maryi.
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 i okazja do spowiedzi św.
W adwencie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie. Roraty będą codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 zaś w czwartek o
godz. 16.30. Małe dzieci zapraszamy lampionami.
W niedzielę (4.12) obchodzimy II Niedzielę Adwentu, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. O
godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych, a także ich rodzin z okazji ich święta patronalnego. Serdecznie zapraszamy.
W środę (7.12) obchodzimy wspomnienie św. Ambr ożego.

W czwartek (8.12) pr zypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Od 12.00 do 13.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w ramach godziny Łaski. Msza św. szkolna o godz. 16.30 będzie odprawiona w intencji Dzieci Maryi ich
rodziców oraz opiekunów z okazji święta patronalnego. Serdecznie zapraszamy!
W niedzielę (11.12) pr zypada III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości
(Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta
Bożego Narodzenia. Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na
planowane w przyszłym roku remonty (konserwację naszego kościoła), przed kościołem zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
We wtorek (13.12) pr zypada wspomnienie św. Łucji. W tym dniu czcimy r ównież
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.
W środę (14.12) obchodzimy wspomnienie św. J ana od Kr zyża.
W III piątek (15.12) po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (16.12) odbędzie się obchód chorych pr zed świętami Bożego Narodzenia. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (17.12) obchodzimy IV Niedzielę Adwentu. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Po raz kolejny parafia nasza organizuje akcję „świąteczna paczka”, która polega
na zrobieniu paczki dla dzieci z rodzin najuboższych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejszą niedzielę w przedsionku naszego kościoła znajduje się „drzewko dobroci”, na którym są umieszczone serduszka w dwóch kolorach, dziewczynki mają
czerwone,
chłopcy
niebieskie,
w
których
będzie
informacja
o dziecku, które potrzebuje naszego „serca”. Ta informacja zawiera wiek dziecka
i jego płeć. Mamy nadzieję, że ta piękna akcja jak zawsze spotka się z szerokim zainteresowaniem
naszych
parafian.
Więcej
informacji
znajduje
się
we „Wawrzynie”.
W przedsionku kościoła można zakupić opłatki i świece Caritas na stół wigilijny,
małe świece w cenie 5 zł., duże 12 zł.. Zakup świecy wspomaga wigilijne dzieło
pomocy dzieciom.
W grudniu i styczniu 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

