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Intencje Mszalne
30.01 – 12.02
Poniedziałek
30.01 Poniedziałek
7.00 O zdrowie o Boże błog. dla rodziny
7.00 Dz. bł. w intencji Doroty
18.00 Za ++ Bernarda Świerkot, Małgorzatę 18.00 Za + Józefa Pieprzycę
Ogaza, Klarę Lambrecht
z okazji 1 roczn. śmierci

6.02

Wtorek
31.01 Wtorek
7.02
7.00
7.00 Za + matkę Jadwigę w 30 roczn.
18.00 Za + Henryka Eckert w 30 dniu
śmierci, ++ brata Tadeusza,
po śmierci
ojca Leona
18.00 Za + Henryka Eckert od sąsiadów
Środa
1.02
ul. Skargi 2
7.00
Środa
8.02
18.00 Za + Stanisława Pałkę od lokatorów
z ul. Słowiańskiej 38
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora,
+ brata ks. Stanisława Krzoskę
Czwartek
2.02 18.00 Dz. bł. w intencji Artura z okazji
7.00 W intencji kapłanów, sióstr
urodzin oraz rodziny
zakonnych oraz o nowe powołania
16.30 Za + siostrę Teresę w 10 roczn.
Czwartek
9.02
śmierci
16.30 Za ++ babcie Stefanię i Julię,
18.00 Za + Henryka Eckert od sąsiadów
++ z rodzin, dusze w czyśćcu
z ul. Skargi 2
cierpiące
18.00 Za + Teofila Jojkę, ++ rodziców
Piątek
3.02
z obu stron
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
Piątek
10.02
oraz parafian
18.00 Za + ojca Stanisława Zdrzalik
7.00 W intencji pracowników firmy
w 13 roczn. śmierci
„Bad-Bud”
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Dz. bł. w intencji Piotra Leśkow
o powrót do zdrowia od kl. III B
Sobota
4.02
Sobota
11.02
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + Waltera w 2 roczn. śmierci,
18.00 1) Za ++ Magdalenę i Sylwestra
++ rodziców z obu stron
Koźlik, syna Stefana, ++ rodziców
2) Za + męża Ernesta z okazji
z obu stron
75 roczn. urodzin
2) Dz. bł. w intencji Michała Tukaja
Niedziela
12.02
z okazji 23 roczn. urodzin
8.00 Za + ojca Józefa w 5 roczn. śmierci,
Niedziela
5.02
++ z rodziny Malinowski
8.00 Za + męża Franciszka Kukowkę
10.00 Za + Marię Szorek w 1 roczn. śm.,
z okazji 21 roczn. śmierci
+ Teresę Szczygieł w 6 roczn. śm.
10.00 Za + Agatę Szałkiewicz w 1 roczn.
12.00 Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę
śmierci
Cebula
12.00 Za + ojca Stanisława Dyllę
17.00 Za + Annę Szwenda w 10 roczn.
w 50 roczn. śmierci
śmierci, + Józefa Szwenda w roczn.
17.00 Za + Zuzannę Maćkowską
urodzin
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE 2016,
DZIEŃ 4 (28.07.2016)

„Kukurykuuu!” – rozległo się nieopodal domu rodziny, w której mieliśmy przyjemność
nocować ja, mój brat Tomek, Rafał oraz Krzysiek. Spojrzałem na zegarek: piąta pięćdziesiąt, ufff…. Jeszcze pół godzinki można pospać. Zadowolony przymknąłem na chwilę
oczy, po chwili już drzemałem. Wyrwał mnie z niej tak znienawidzony dźwięk mojego
budzika w telefonie. No trudno, trzeba się wygrzebać spod ciepłego śpiwora i zacząć kolejny dzień pełen wrażeń. Po szybkiej kąpieli w czwórkę zasiedliśmy do smacznego śniadania: jajka, szynka, sery, swojski miód i konfitura także domowej roboty. Z ochotą przystąpiliśmy do konsumpcji tych specjałów, dzieląc się i rozmawiając o wydarzeniach z poprzedniego dnia: o pierwszym zetknięciu się z tak kolorowym w tych dniach Krakowem,
o spotkaniu z dobrze nam już znanymi Filipinkami. Po zaspokojeniu głodu ładnie podziękowaliśmy za tak dobry posiłek. Szybkie pakowanie – czy wszystko zabrałem? Woda,
trochę ciastek, batoników, dokumenty, pieniądze, to chyba wszystko. Zakładam plecak,
nagle odzywa się mój brat wyciągając spod niedbale rzuconego śpiwora nieduże czerwone
zawiniątko: „To twoja peleryna?”. No jasne, tak ważna rzecz, o której bym zapomniał,
a która tak się w ten dzień przyda (ale o tym za chwilę). Po wpakowaniu się do samochodu nasza tymczasowa „mama” bardzo sprawnie zawiozła nas na miejsce zbiórki czyli pod
kościół w Wysokiej, gdzie po mszy świętej autokar miał nas zawieść do Wadowic na dworzec, skąd pociągiem mieliśmy się dostać na dworzec Główny w Krakowie.
Udało się! Miejsca siedzące! Co za przywilej, mając jeszcze w pamięci podróż z przygodami Katowic do Krakowa. Na każdym przystanku bliżej Krakowa Głównego można było
zobaczyć coraz więcej młodych z całego świata. Zaraz po przybyciu na miejsce docelowe
zostaliśmy poproszeni o natychmiastowe zejście z peronu. Szybka organizacja i wyjście
z dworca.
Przy niebieskim mostku nieopodal dworca zatrzymaliśmy się. Ks. Solik ogłosił,
że o godzinie 15 widzimy się w tym miejscu i udajemy się na Błonie. Szybka narada
z chłopakami z Wawrzyńca co robimy. Zerkam na zegarek: godzina 11:30
– Hmm… może dobry pomysł by znaleźć coś gdzie coś zjemy? – zaproponowałem
– Dobra myśl, tylko proponowałbym gdzieś jakieś obrzeża, tam powinno być mniej ludzi
– doradził Michał.
Tak więc zaczęliśmy szukać miejsc oznaczonych logiem ŚDM. Podczas naszych
poszukiwań, natrafiliśmy na ciekawe miejsce z akcją o nazwie „Ask the Pope” (ang. Zadaj
pytanie Papieżowi). Był to specjalny spektakl, który miał na celu rozbudzenie w nas konkretnego pytania, które następnie można było wpisać do specjalnego systemu komputerowego albo na kartkę i wrzucić do urny. Następnie wszystkie te pytania zebrane razem miały zostać przekazane samemu Papieżowi Franciszkowi. Po krótkiej rozmowie z wolontariuszami zarządzającymi tą akcją ruszyliśmy na dalsze poszukiwania.
W końcu! Udało się, na uboczu znaleźliśmy niedużą knajpkę, z niestety wielką kolejką.
Spojrzałem na zegarek: 13:00, 2 godziny czasu. Widząc, że w innych punktach, które mijaliśmy kolejka wcale nie była mniejsza zaryzykowaliśmy i ustaliliśmy się w kolejce. Przy
ladzie usłyszeliśmy, że musimy czekać na zamówienie ponad godzinę ponieważ lokal był
przepełniony. Wykorzystaliśmy ten czas by pozwiedzać okoliczne kościoły, a także zrobić
zapasy na sobotę i niedzielę, na czuwanie na Campus Misericordiae. Gdy godzina minęła,
wróciliśmy do lokalu, odebraliśmy swoje zamówienie. No i zaczęliśmy szukać miejsca
gdzie spokojnie moglibyśmy skonsumować nasz obiadek, a nie było to łatwe, gdy na

rynku w Krakowie i jego okolicy przebywało w tym samym czasie kilkaset tysięcy młodych pielgrzymów. Cudem udało nam się znaleźć ławeczkę w cieniu, w parku, nieopodal
braci
Oblatów.
Po
szybkim
posiłku
zaczęliśmy
się
już
kierować
w stronę miejsca zbiórki, skąd mieliśmy ruszyć na Błonie.
Jeszcze nigdy nie miałem okazji iść w tak barwnym i wielkim tłumie! Co chwila
można było słyszeć okrzyki Włochów „Italiani batti lemani!”, Hiszpanów „Viva la Espania!”, Amerykanów „USA! USA!”. Nasza grupa nie pozostawała dłużna i co jakiś czas
w tym barwnym tłumie dało się słyszeć chorzowskie „Ogi! Ogi! Ogi! Oj! Oj! Oj! (…)”.
Po kilku kilometrach sprawnego marszu, naszym oczom ukazały się Błonia. Kierowaliśmy
się na nasz sektor D4, który znajdował się dość blisko ołtarza. Po rozlokowaniu się na
sektorze, można było rozejrzeć się wokół. Wszędzie w każdą stronę, można było dostrzec
morze kolorowych flag niemal wszystkich państw świata. Nagle poczułem na sobie lekkie
kapanie. Spojrzałem w niebo – „eee przejdzie”. Zaraz jak to pomyślałem rozpadało się na
poważnie. Wszyscy gorączkowo rzucili się do swoich plecaków w poszukiwaniu peleryn.
Teraz Błonia były przybrane w kolory niebieski, czerwony i żółty. Jednakże deszcze
w niczym nie popsuł niesamowitej atmosfery jaka panowała na Błoniach. Wszyscy w dalszym ciągu bawili się i śpiewali oczekując na przybycie papieża, który już zmierzał do nas
w swoim tramwaju, a następnie miał przejechać między sektorami.
Po radosnym powitaniu Piotra Naszych Czasów przez zgromadzonych pielgrzymów i prezentacji wszystkich kontynentów, wysłuchaliśmy słów Papieża. „Nie zachowujcie się jak emeryci” – te słowa najbardziej utkwiły mi w głowie.
Gdy Piotr naszych czasów opuścił już Błonia pozostali pielgrzymi dalej bawili
się i śpiewali. Bariery językowe oraz kulturowe nie były żadnym problemem. Wszędzie
było słychać śpiewy, wiele osób tańczyło, a jeszcze więcej robiło sobie zdjęcia.
Podróż powrotną mieliśmy zaplanowaną pociągiem, ale nie była to typowa droga do domu. Nigdy w życiu nie jechałem bardziej zatłoczonym pociągiem. Przestrzeń, którą miał
do dyspozycji pasażer nie przekraczała rozmiarów kartki A3. Myślę, że sam Papież Franciszek nie przypuszczał, że jego słowa spełnią się tak szybko (przecież emeryci w życiu
by tak nie podróżowali ☺). Do domów naszych gospodarzy dotarliśmy grubo po północy,
nieco przemoknięci, zmęczeni, ale niesamowicie szczęśliwi.(cdn)

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
Za wszystkich ludzi cierpiących, szczególnie za ubogich, uchodźców
i społecznie wykluczonych, aby w naszych wspólnotach znaleźli przyjęcie
i pocieszenie.

Plan wydarzeń parafialnych 2017
16 – 28 styczeń – ferie zimowe, w tygodniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
1 marzec – środa popielcowa, początek Wielkiego Postu
26 – 29 marzec – rekolekcje wielkopostne prowadzi o. Józef Czernecki OMI z Poznania
1 maj – odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie
14 maj – I Komunia św. i Wczesna Komunia św.
18 maja – bierzmowanie młodzieży; szafarz ks. abp Damian Zimoń
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: 8.00;
10.00; 12.00; 15.00/skansen/
13 sierpień – odpust parafialny
30 wrzesień – dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.
22 październik – adoracja Najświętszego Sakramentu

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.
We wtorek o godz.. 18.40 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 niedzielę (29.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby parafii.
W poniedziałek (30.01) o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie r odziców dzieci komunijnych.
We wtorek (31.01) obchodzimy wspomnienie św. J ana Bosko. W tym dniu
o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W I czwartek (2.02) pr zypada święto Ofiarowania Pańskiego, tr adycyjnie zwane
świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00 w intencji
kapłanów, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo; 16.30 i 18.00. Podczas Mszy św. będą poświęcone gromnice. Po Mszach św.
o godz. 16.30 i 18.00 będzie udzielane błogosławieństwo św. Błażeja. Święto to jest obchodzone jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, kolekta będzie przeznaczona na
zakony kontemplacyjne.
W I piątek (3.02) pr zypada wspomnienie dow. św. Błażeja, po Mszach św. będziemy
udzielali błogosławieństwa św. Błażeja chroniącego od chorób gardła, o godz. 7.00 będzie
odprawiona w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne. O godz. 19.00 Msza św. młodzieżowa.
W I sobotę (4.02) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (5.02) pr zypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na
potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
W poniedziałek (6.02) obchodzimy wspomnienie św. Pawła Miki i Tow..
W czwartek (9.02) odbędzie się spowiedź św. dzieci wg następującego por ządku:
kl. III i IV o godz. 15.30; kl. V i VI o godz. 16.00.
W sobotę (11.02) pr zypada wspomnienie dow. NMP z Lour des or az Światowy Dzień
Chorego, parafialny Dzień Chorego odbędzie się w czasie rekolekcji wielkopostnych.
W tym dniu odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (12.02) pr zypada VI Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na
planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. renowację bocznych ołtarzy.
W lutym i marcu 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.
Rada Parafialna zaprasza na coroczne spotkanie karnawałowe „Przy piosence i kawie”, które odbędzie się w salce na probostwie w sobotę 18 lutego o godz. 17.00, wejściówki w cenie 5 zł. do nabycia w zakrystii.

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

