Intencje Mszalne
13.02 – 26.02
Poniedziałek
13.02 Poniedziałek
20.02
7.00 W pewnej intencji
7.00
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej 18.00 Dz. bł. w intencji Tymoteusza Wrona
Fatimskiej oraz parafian
z okazji 1 roczn. urodzin
Wtorek
14.02 Wtorek
21.02
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00
18.00 Za + matkę Eleonorę Kowolik w dniu 18.00 Za ++ z rodzin Siekiera, Klimas,
urodzin, + ojca Piotra, brata, bratową
Bednorz, Gajda
Anielę
Środa
22.02
Środa
15.02 7.00
7.00 W pewnej intencji
18.00 Za ++ dziadków Jadwigę i Klemensa
18.00 Za ++ Stanisława, Anielę, Franciszka
Łamik, ++ z rodziny Łamik
i Ryszarda Szarańskich
Czwartek
23.02
Czwartek
16.02 16.30 W pewnej intencji
16.30 Za + Kazimierza Gruszczak,
18.00 Za + Urszulę Orłowską od lokatorów
++ rodziców Agnieszkę i Jana
z ul. Słowiańskiej 38
18.00 Za + Henryka Blindę w 30 dniu po
Piątek
24.02
śmierci
7.00
Piątek
17.02 18.00 Za + Władysława Gawron,
7.00
++ z pokrew. z obu stron, dusze
18.00 Za + Reginę Malcharczyk w 2 roczn.
w czyśćcu cierpiące
śmierci
Sobota
25.02
Sobota
18.02 10.00 Dz. bł. w intencji Legionu Maryi
18.00 1) Za + Józefa Gerstner w roczn.
z okazji 15 roczn. powstania
śmierci, + matkę i brata
18.00 1) Za + Bronisławę Apel
2) Za + Józefę Majta
2) Za + Józefa Parzyjagła od lokat.
z ul. Konopnickiej 36
Niedziela
19.02
Niedziela
26.02
8.00 Za ++ Juliannę Pęcherz, Józefę
Dzikowską, Dominika Pęcherz,
8.00 Za ++ Irenę i Stefana Kulozik
++ z pokrew.
10.00 Za + Józefa Kandzia w 14 roczn.
10.00 Dz. bł. w intencji rodzin
śmierci, + żonę Stanisławę, siostry,
12.00 Dz. bł. w intencji Marty Nowak
Jana Białas
z okazji 18 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w int. Anieli Matuszewskiej
17.00 Dz. bł. w int. Aleksandry i Jarosława
z okazji 90 roczn. urodzin
Czajka z okazji 35 roczn. ślubu
17.00 Za + męża Henryka Pielok z okazji
urodzin i 1 roczn. śmierci,
++ rodziców z obu stron
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"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak
Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad
jego słabość ku nieskończonym wyżynom
świętości Boga".
św. Jan Paweł II

Wdzięczni za serce

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego skończył się w Kościele Nadzwyczajny Rok
Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Był to czas pogłębienia naszej wiary, zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, także naśladowania miłosierdzia w codziennym
życiu poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. W naśladowanie Bożego Miłosierdzia wpisuje się również od kilku lat przeprowadzana akcja przed świętami Bożego
Narodzenia: „Świąteczna Paczka” polegająca na zrobieniu paczki dla dziecka z rodzin
najuboższych.
Z pełnym zaufaniem Bogu, a także z wiarą w dobroć uczestników niedzielnej
Eucharystii, ale również z pewnym niepokojem w sercu, czy wszystkie serduszka
z "Drzewka dobroci" znikną, wystawiliśmy to drzewko w niedzielę 04.12.2016
w przedsionku naszego kościoła. Miłym zaskoczeniem było to, że nie tylko w tę niedzielę wszystkie serduszka zostały zabrane, ale było jeszcze wiele osób, które pytały
o możliwość zrobienia paczki, a nie było adresu dziecka potrzebującego. Również
wszystkie serduszka zmaterializowały się w postaci pięknie zrobionych paczek, a niektóre z nich były wręcz przeobfite. Dodatkowo wiele osób przyniosło żywność
oraz środki czystości. Także w fabryce Opla w Gliwicach przeprowadzono zbiórkę
żywności, gdzie zebrano blisko 200 kg trwałej żywności oraz środków czystości. Pozwoliło to nam przygotować 20 paczek żywnościowych dla rodzin wielodzietnych,
z rodzin najbardziej potrzebujących. Za każdą paczkę i wielkie serce wszystkim
uczestnikom akcji „Świąteczna Paczka” składamy jak najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękujemy przede wszystkim pani Karinie, która całą akcją kierowała
oraz zespołowi, który paczki segregował i logistycznie układał ulicami oraz przygotowywał paczki żywnościowe. Dziękujemy kierowcom oraz wolontariuszom rozwożącym paczki. Wszystkim zaangażowanym w akcję „Świąteczna Paczka” składamy wyrazy uznania oraz wielkie podziękowania!
Pan Jezus mówił, o czym wspomina Święty Paweł (Dz 20.35), że "więcej
szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu". Zaś nasz poeta Julian Tuwim napisał: "są
dwa szczęścia, jedno małe - bycie szczęśliwym, drugie duże - uszczęśliwiać innych".
Ufamy więc, że sprawiając radość i szczęście innym, sami doświadczyliście o wiele
większej radości.
Bóg zapłać

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.

Nauki Przedmałżeńskie
Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2017 odbędą się w soboty następujących terminach:
1) 4 i 11 lutego,
2) 4 i 11 marca,
3) 6 i 13 maja,
4) 3 i 10 czerwca,
5) 7 i 14 października.
Każda seria rozpoczyna się o godz. 14.00. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego
odbywać się będą na indywidualne umówienie się z Doradcami Życia Rodzinnego.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do
sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni,
którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Bierzmowanie w katedrze
W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w następujące czwartki w 2017 roku będzie udzielany sakrament bierzmowania; 16 marca, 27 kwietnia, 1 czerwca, 5 października i 23 listopada.
W dniu bierzmowania:
 wprowadzenie liturgiczne o godz. 17.00
 Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.
Kandydaci do bierzmowania powinni się zgłosić w swoich parafiach oraz obowiązkowo uczestniczyć w katechezach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Katechezy te są prowadzone przez pięć poprzedzających wtorków w salkach parafii św. Jadwigi w Chorzowie o godz. 19.00.

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 (12.02) pr zypada VI Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. renowację bocznych ołtarzy.
W poniedziałek (13.02) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapr aszamy na nabożeństwo Fatimskie, po czym godz. 18.00 odbędzie się Msza św.
w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
We wtorek (14.02) pr zypada święto św. Cyr yla i Metodego, patr onów Eur opy.
W III piątek (17.02) po Mszy św. o godz. 7.00 zapr aszamy na nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (19.02) pr zypada VII Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W środę (22.02) obchodzimy święto Katedr y św. Piotr a Ap..
W czwartek (23.02) pr zypada wspomnienie św. Polikar pa, bpa i męcz..
W sobotę (25.02) par afialny Legion Mar yi p/w Matki Boskiej Miłosier dzia
obchodzi 15-lecia istnienia, z tej okazji o godz.. 10.00 odbędzie się uroczysta
Msza św., na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.
W niedzielę (26.02) obchodzimy VIII Niedziele Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Parafia Ewangelicka w Chorzowie zapr asza na spotkanie z Samem Childer sem bohaterem filmu i książki "Kaznodzieja z karabinem. W obronie innych".
Opowie o swojej samotnej walce w obronie dzieci w Sudanie. Spotkanie odbędzie
się w Chorzowie w sali parafialnej przy ul. Dąbrowskiego 22 w niedzielę 19.02
o godz. 16.00
Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapr aszamy do udziału w II archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę
zaplanowano w dniach 8-16 maja br. Pr zejazd zaplanowano specjalnym pociągiem, wyłącznie z wagonami sypialnymi. Koszt pielgrzymki: 2300 zł + 170€.
Parafia nasza wspólnie z parafią św. Piotra i Pawła w Woszczycach or ganizuje pielgrzymkę z okazji 100-lecia objawień fatimskich do Fatimy i Santiago de
Compostela. Szczegóły znajdują się w gablotkach oraz najbliższym numerze
„Wawrzyna”. Zainteresowani proszeni są o osobisty kontakt ks. Proboszczem.
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 cor oczne spotkanie kar nawałowe „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.
Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi znów dostępny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 i 15.30 do 17.30.

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

