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Intencje Mszalne
2.01 – 15.01
Poniedziałek
2.01
7.00 1) Za ++ w roku 2016
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek
3.01
7.00 1) Za + Bronisławę Ogerman
w 1 roczn. śmierci
2)
Środa
4.01
7.00 1) W intencji pracowników firmy
„Bad-Bud”
2)
Czwartek
5.01
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania
18.00 Dz. bł. w intencji Walentyny z okazji
urodzin
Piątek
6.01
8.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa
Wloczek, siostrę Małgorzatę,
Bernarda Poloczek
10.00 Za ++ Alicję, Ryszarda i Piotra
Skowronek
12.00 Dz. bł. W intencji rodzin Raczyńskch
i Soczyńskich z prośbą o błog. Boże
w Nowym Roku
17.00 Za + męża Jana Dobrowolskiego
w 1 roczn. śmierci, ++ rodziców
z obu stron
Sobota
7.01
7.00 Dz. bł. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
18.00 1) Za + męża Klaudiusza
Dymarczyka, ++ z rodzin
Dymarczyk, Kozubik
2) Za + Marię Salon w 30 dniu po
śmierci
Niedziela
8.01
8.00 Za + brata Tadeusza w 17 roczn.
śmierci, ++ rodziców Leona
i Jadwigę
10.00
12.00 Dz. bł. w intencji Grzegorza, Sabiny
i Anastazji
17.00 Dz. bł. w intencji Piotra Mizerskiego
z okazji 1 roczn. urodzin, brata
Pawła z okazji 7 roczn. urodzin
oraz rodziny

Poniedziałek
9.01
7.00 1) Dz. bł. w intencji Anieli Misdzioł
z okazji 80 roczn. urodzin
2)
Wtorek
10.01
7.00 Za + córkę Marcelinę w 2 roczn.
śmierci, ++ męża, rodziców z obu
stron
9.00 W int. członków Żywego Różańca
Środa
7.00 1)
2)

11.01

Czwartek
12.01
7.00
9.00 W intencji członków Legionu Maryi

Piątek
13.01
7.00 1) Dz. bł. w intencji czcicieli MB
Fatimskiej oraz parafian
2)
Sobota
14.01
18.00 1) Dz. bł. w intencji Teresy
2) Za + Czesława Kruczkowskiego
w 30 dniu po śmierci
Niedziela
15.01
8.00 Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława,
brata Waldemara
10.00 Dz. bł. w intencji Joanny i Stanisława
Klobutowskich z okazji 6 roczn.
ślubu oraz synów Jana i Andrzeja
12.00 Za + Antoniego Błaszczyk z okazji
urodzin
17.00 Za + wnuczkę Justynę w 5 roczn.
śmierci, ++ z rodzion Lipieniów
i Kieratów
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Inicjatywy gospodarcze w latach 2000 – 2010
Kończący się rok jest zawsze okazją do spojrzenia wstecz, na to co było, na dokonania. Chciałbym, abyśmy podsumowali pierwszą dekadę XXI wieku. Niech to podsumowanie będzie wyrazem wielkiej wdzięczności za zaangażowanie w życie parafii i składane
ofiary.
Rok 2001
- zewnętrzna konserwacja kościoła
- wykonanie nowego oświetlenia w kościele
- zakup grzejników do kościoła i wymiana starych pieców akumulacyjnych (grudzień)
Rok 2002
- wymiana instalacji elektrycznej i zakup nowej tablicy rozdzielczej (marzec – kwiecień)
- zakup krzyża do przedsionka w miejsce skradzionego (marzec)
- zrobienie nowej gablotki (lipiec)
- zakup nowych ornatów koloru czerwonego – odpustowe (lipiec)
- zakup nowych organów elektronicznych do kościoła włoskiej firmy Viscount
(październik)
- zewnętrzna iluminacja kościoła (październik)
- pozłocenie tabernakulum (listopad)
Rok 2003
- remont obejścia wokół kościoła i zrobienie drenażu (kwiecień – maj)
- remont systemu alarmowego i zakup nowej centralki (sierpień)
- przeniesienie krzyża misyjnego (sierpień)
- wycinka drzew wokół kościoła (listopad)
- zakup baldachimu (sierpień)
- zakup 2 kompletów obrusów ołtarzowych (marzec i listopad)
Rok 2004
- wzmocnienie fundamentów i wykonanie odwodnienia kościoła (kwiecień)
- wykonanie planów architektonicznych probostwa i ich zatwierdzenie w Wydziale Architektury Urzędu Miasta(wiosna)
- pozłocenie monstrancji i kielicha (wrzesień)
- wykonanie wjazdu od strony ul. Konopnickiej dla nowego probostwa (jesień)
Rok 2005
- zakup nowej bramy i furtki dla nowego probostwa (kwiecień)
- wyburzenie salek (maj)
- utwardzenie terenu przy nowym probostwie (czerwiec)
- rozpoczęcie budowy i wykonanie fundamentów probostwa
Lata 2005 – 2010
- budowa probostwa z zapleczem duszpasterskim

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę i
miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności
i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

Przyjęli chrzest
27.11 – Jagoda Depta
27.11 – Zofia Major
11.12 – Maria Bednarz
17.12 – Wawrzyniec Drozdek

18.12 - Laura Dobrowolska
26.12 – Anna Gruchalska
26.12 – Antoni Sikora

Sakrament małżeństwa przyjęli:
12.11 – Łyszczarz Piotr i Musiał Klaudia
19.11 – Karpiński Marcin i Karpińska Monika z d. Lenart
9.12 – Wawrzynek Aleksander i Kruk Monika
10.12 – Goleń Patryk i Sokalska Urszula
17.12 – Grzegorczyk Mariusz i Mandrys Aleksandra

Odeszli do Pana
7.12 – Salon Maria l. 86
11.12 – Kruczkowski Czesław l. 82
23.12 – Adamiak Eugeniusz l. 88
22.12 – Eckert Henryk l. 76

Codziennie przed poranną Mszą św. r óżaniec pr owadzony pr zez Żywy Różaniec
i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec i okazja do spowiedzi św.
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.
W niedzielę (1.01) pr zypada ur oczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, któr a r ozpoczyna nowy 2017 rok. Msze św. będą odprawione według nowe porządku niedzielnych
nabożeństw: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00; o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły. Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
W poniedziałek (2.01) obchodzimy wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Gr zegor za
z Nazjanzu, bpów i dK., w tym dniu o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. za zmarłych
w roku 2016, wszystkich, którzy w tym roku pożegnali swoich bliskich na tę Mszą św.
zapraszamy.
W I czwartek (3.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy nabożeństwo, o godz. 18.00 odbędzie
się Msza św., która będzie odprawiona z wigilii uroczystości Objawienia Pańskiego.

We piątek (6.01) pr zypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), Msze
św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00. Kolekta będzie
przeznaczona na misje. W tym dniu obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego
ks. abpa Wiktora Skworca oraz biskupów pomocniczych ks. bpa Marka Szkudłę i ks. bpa
Adama Wodarczyka.
W I Sobotę (7.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Ser ca
NMP, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (8.01) pr zypada Święto Chrztu Pańskiego. J est ono wspomnieniem
chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na remonty naszego kościoła (konserwacja bocznych ołtarzy). O godz. 18.00
zapraszamy na koncert kolęd, pastorałek i pieśni chrześcijańskiej w wykonaniu zespołów:
„Boże Nutki” (par. św. Antoniego), Schola św. Pawła (par. św. Antoniego), Podopieczni
Fundacji „Uskrzydlić dzieci”, Dzieci Maryi i Stowarzyszenie „Freeland” par. św. Wawrzyńca, Stowarzyszenie Artystów Tułaczy z Bytomia.
We wtorek (10.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków Żywego
Różańca, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich członków
Żywego Różańca zapraszamy.
W czwartek (12.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków i auxyliatorów Legionu Maryi, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich
Legionistów zapraszamy
W piątek (13.01) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 6.30 odbędzie się r óżaniec,
po czym o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian, po Mszy św. odbędzie się procesja fatimska.
W sobotę (14.01) w godzinach por annych odbędzie się obchód chor ych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii. W tym dniu odbędzie się także kolęda
dodatkowa na indywidualne zgłoszenia, dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia chętnych chcących przyjąć księdza w tym dniu przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
W niedzielę (15.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na archidiecezję
W okresie ferii zimowych (16 – 28 stycznia) w ciągu tygodnia będzie obowiązywał
wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko
o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
Parafia Ewangelicka w Chorzowie zapr asza na II Ekumeniczne Chor zowskie Kolędowanie, które odbędzie się 1 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w kościele im. ks. M. Lutra
przy ul. Powstańców 13. Wspólny śpiew poprowadzą Justyna Hubczyk i Łukasz Forest
Piechota.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

