Intencje Mszalne
19.12.2016 – 1.01.2017
Poniedziałek
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za ++ rodziców Krystynę
i Wojciecha Zagajewskich

19.12 Poniedziałek
26.12
7.30
9.00 Dz. bł. w intencji Kingi i Mikołaja
z okazji urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Róży i Szymona
Wtorek
20.12
Domeradzkich z okazji 1 roczn.
7.00 Za ++ z ofiar ze skarbonki
ślubu
18.00
12.00 Za + Marię Nalbarczyńską w roczn.
śmierci, + męża Ryszarda
Środa
21.12 17.00 Za + Stanisława Mikołajczyka
7.00
w 4 roczn. śmierci
18.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki z okazji
urodzin
Wtorek
27.12
7.00 1) Za + męża Jana Orwat z okazji
Czwartek
22.12
urodzin, ++ z pokrew. z obu stron
16.30
2) Za + Gintra Lubinę w 45 roczn.
18.00 Za + Marię Połońską, ++Franciszkę
śmierci
i Stefana Kossowskich, ++ z obu
stron
Środa
28.12
7.00 Dz. bł. Doroty i Zbigniewa Jarząbek
Piątek
23.12
z okazji 20 roczn. ślubu
7.00 Za + Marię Czaja w 25 roczn. śmierci 9.00 W intencji dzieci
18.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
Pałaszyńskich
Czwartek
29.12
7.00 1) Za + Stanisławę Kaczmarską,
Sobota
24.12
Kazimierza Gruszczak
7.00 Dz. bł. w intencji Ewy z okazji
2) Za ++ rodziców Sabinę
urodzin i imienin
i Stanisława Doniec, Stanisława
8.30 Za ++ Agnieszkę i Alojzego Krzyk,
Piotrowskiego
Ewę i Józefa Stebel, Mariannę
Rygiel
Piątek
30.12
24.00 Uroczysta Pasterka w intencji
7.00 1) Dz. bł. w intencji ks. Proboszcza
parafian
z okazji imienin od Rady Parafialnej
2) Dz. bł. w intencji ks. Proboszcza
Niedziela
25.12
z okazji imienin od Żywego Różańca
7.30 Za ++ rodziców Marię i Wiktora
Wrona, Andrzeja Matuszyńskiego,
Sobota
31.12
++ z pokrew.
18.00 W intencji parafian z okazji
9.00 Za ++ rodziców Tadeusza i Marię,
zakończenia roku
+ brata Józefa
10.30 Dz. bł. w intencji Jadwigi i Mariana
Niedziela
1.01.2017
Domańskich z okazji 25 roczn. ślubu 8.00
12.00 Za żywych i ++ z rodzin Kwaśny,
10.00 Dz. bł. w intencji syna Wojciecha
Cebula, Wróbel, Blokisz, Resner,
12.00 Dz. bł. w intencji Sabiny i Andrzeja
Steuer, Hajda, Loth, Gromala
Matjaszyków z okazji 10 roczn.
17.00
ślubu
17.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
Pałaszyńskich
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Ks. Jan Twardowski

Święta Bożego Narodzenia to czas radości
z wejścia Boga w historię człowieka,
czas smakowania zbawienia.
To także czas dzielenia się opłatkiem i miłością,
przeżywania ciepłej i koniecznej
bliskości najbliższych,
czas wzajemnej życzliwości.
To także czas odbudowania nadziei,
umacniania wiary i uczenia się miłości.
Niech to będzie czas spotkania:
z Bogiem
z drugim człowiekiem
i sobą…

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.

Wydarzyło się...
11 listopada – w Święto Niepodległości o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznych pocztów sztandarowych,
po Mszy św. w kościele odbyło się widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez
młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego dotyczące tragedii górników pod „Wujkiem”.
19 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjęty 1 nowy kandydat do służby ministranckiej, a 5 otrzymało pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.
27 listopada - rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat
korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”.
W tym roku roraty w związku 300 rocznicą koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej program rorat dotyczył historii obrazu.

Codziennie przed poranną Mszą św. r óżaniec pr owadzony 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. Również o godz. 7.00 będą Msze św. roratnie dla dorosłych, prosimy na tę Msze św. przynieść świece z okapnikami.
W sobotę (24.11) pr zypada wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. będą odpr awione
o godz. 7.00, 8.30 – dla uczestników rorat i godz. 24.00 – uroczysta Msza św. pasterska
w intencji parafian. Kolekta z Paster ki będzie pr zeznaczona na Fundusz Ochr ony
Życia. O godz. 23.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
W niedzielę (25.12) pr zypada uroczystość Bożego Narodzenia, Msze św. będą odpr awione tak jak w każdą niedzielę, o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory świąteczne przy
naszej stajence. Kolekta jest kolektą parafialną.
W poniedziałek (26.12) obchodzimy święto św. Szczepana. Msze św. będą odpr awione tak jak w każdą niedzielę: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00, o godz. 16.30 nabożeństwo
kolędowe przy stajence. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
W okresie kolędowym (do 14 stycznia) od poniedziałku do piątku z powodu kolędy
nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 oraz Mszy św. szkolnej, nie będzie
także wieczornych nabożeństw. Również kancelaria parafialna w godzinach popołudniowych będzie nieczynna.

We wtorek (27.12) obchodzimy święto św. J ana, Apostoła i Ewangelisty. w tym dniu
święci się wino, obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy św. o godz. 7.00.
W środę (28.12) pr zypada święto Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbędzie się
Msza św. w intencji dzieci naszej parafii błogosławieństwem małych dzieci.
Na tę Mszę św. w sposób szczególny zapraszamy uczestników tegorocznych rorat
oraz ministrantów i Dzieci Maryi. Po Mszy św. nastąpi podsumowanie tegorocznych rorat.
Wszystkich uczestników rorat zapraszamy!
W piątek (30.12) swoje imieniny obchodzi ks. pr ob. Eugeniusz Błaszczyk, w jego intencji o godz. 7.00 zostanie odprawiona msza św., na którą wszystkich parafian serdecznie
zapraszamy.
W sobotę (31.12) obchodzimy Star y Rok. O godz. 17.30 zapr aszamy na nabożeństwo
dziękczynno-ekspiacyjne, o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji parafian na zakończenie Starego Roku 2016.
W niedzielę (1.01) pr zypada ur oczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, któr a r ozpoczyna nowy 2017 rok. Msze św. będą odprawione według nowego porządku niedzielnych nabożeństw: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00; o godz. 16.30 zapr aszamy na nabożeństwo kolędowe. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium
Duchowne w Katowicach. Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
Okazja do spowiedzi św. przed świętami Bożego Narodzenia:
poniedziałek – piątek - pół godziny przed każdą Mszą św.
czwartek – 15.30 – 16.30/dzieci i młodzież/
piątek – 7.30 – 8.30; 16.00 – 18.00
sobota – 7.30 – 10.00; 14.00 – 16.00
W czwartek (22.12) chcemy r ozwieźć pr zygotowane paczki świąteczne, dlatego pr osimy kierowców chcących się zaangażować w akcję rozwożenia, aby zgłosili się do wtorku
20 grudnia.
W czwartek 29 grudnia o godz. 19.00 w katowickim Spodku po r az kolejny będzie
organizowany koncert kolęd „Betlejem w Spodku”. Bilety w cenie 40 zł., 50 zł., 60 zł.
oraz 80 zł. Do nabycia w kancelarii i zakrystii. W koncercie wezmą udział: Katarzyna
Cerekwicka, Mietek Szcześniak, Piotr Cugowski, Brian Fentress (USA), Adam Krylik,
Mino Cinelu (USA), Yaron Chermiak (Izrael), Pipes & Drums.
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

