Intencje Mszalne
27.03 – 9.04
3.04
Poniedziałek
27.03 Poniedziałek
7.00
7.00
18.00 Za + Anielę Majewską od lokatorów
15.00 W intencji chorych
z ul. Słowiańskiej 28
i starszych parafian
18.00 Za + Janinę Leduchowską z okazji
Wtorek
4.04
1 roczn. śmierci oraz urodzin
7.00 W intencji pracowników firmy
Bad-Bud
Wtorek
28.03
18.00 Za + Erykę Basgier w 30 dniu po
7.00
śmierci
18.00 1) Dz. bł. w intencji Łukasza Jędraka
z okazji urodzin z prośbą o zdrowie
Środa
5.04
2) Za + męża Józefa Dudziak,
7.00 Za ++ Helenę i Józefa
++ rodziców i teściów
18.00 Za + Władysława Gawron z okazji
urodzin
Środa
29.03
7.00
Czwartek
6.04
18.00 Za + Hildegardę Piątkowską,
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
++ lokatorów z ul. Konopnickiej 25,
powołania do służby Bożej
25A, 25B
16.30 Dz. bł. w intencji Emmy i Teresy
z prośba o zdrowie
Czwartek
30.03
18.00 Za + męża Teodora Wątor,
16.30 Za ++ Annę i Franciszka Sitko
++ rodziców z obu stron
++ rodziców i rodzeństwo
18.00 Za + Gintra Steinmann w 2 roczn.
Piątek
7.04
śmierci
7.00 1) W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
Piątek
31.03
2) Za +matkę Martę Springer
7.00 W pewnej intencji
w roczn. śmierci
18.00 Za + męża Łucjana Dziergwa
18.00 W intencji Oazy+
w 8 roczn. śmierci, ++ rodziców
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Zofię i Tadeusza Mastalerz,
++ z rodziny
Sobota
8.04
Sobota
1.04 7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + Martę Stanisławiak,
++ lokatorów z ul. Konopnickiej 36 18.00 Dz. bł. w intencji Dariusza Steinmann
z okazji 50 roczn. urodzin
2) Za ++ Elżbietę i Edwarda Franek
Niedziela
2.04
8.00 Za + Jadwigę Gruszczak w roczn.
śmierci
10.00 Dz. bł. w intencji Pauliny Tubackiej
z okazji 18 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Jerzego Oleś
z okazji 60 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji grupy Formacyjnej
33/12 oraz urodzin Ilony Myrty,
Barbary Kopeć, Artura Góreckiego,
Tadeusza Szafrańca

Niedziela
9.04
8.00 Za ++ lokatorów ul. Konopnickiej 21;
21A; 21B
10.00
12.00 Za + Rozalię Kwaśny
17.00 Za ++ Zygmunta i Edmunda Mazur
w roczn. śmierci
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DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 395/7/2017

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(26.03 - 29.03.2017 r.)
SOBOTA 25.03.2017
18.00 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA 26.03.2017 r.
Nauki ogólne podczas Mszy św. parafialnych - 8.00; 10.00; 12.00; 17.00
16.00 – Nauka stanowa dla kobiet
16.30 – Gorzkie Żale
PONIEDZIAŁEK 27.03.2017 r.
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
9.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci młodszych
11.45 – Nauka rekolekcyjna dzieci starszych
15.00 – Msza św. dla chorych z błogosławieństwem lourdzkim
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn
WTOREK 28.03.2017 r.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci
11.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
ŚRODA 29.03.2017 r.
7.00 – Msza św. z nauka ogólną na zakończenie rekolekcji
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
11.45 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
17.00 – Cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza św. z nauka ogólną na zakończenie rekolekcji
Okazja do spowiedzi św. codziennie od godz. 6.30 i od godz. 17.00

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwiecień:
Za młodych, aby potrafili wspaniałomyślnie odpowiedzieć na swoje powołanie, biorąc pod uwagę możliwość poświęcenia się Panu
w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.

Wydarzyło się:

8 stycznia – odbył się koncert kolęd w wykonaniu Parafialnego Zespołu Dzieci Maryi,
Stowarzyszenia „Freeland”, scholii św. Pawła z parafii św. Antoniego, dziecięcego zespołu „Boże Nutki” z parafii św. Antoniego.
10 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe grupy parafialnej Żywego Różańca. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie na probostwie odbyło się spotkanie przy kawie
i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.
12 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą św., następnie rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą
i ciastkiem.
12 stycznia – parafia nasza weszła w akcję pomocy rodzinom syryjskim zorganizowaną
przez CARITAS POLSKA polegającą na pomocy rodzinom syryjskim objętym wojną na
terenie Syrii lub w obozach uchodźczych w Libanie. Dla naszej parafii została wybrana
rodzina: Jhon Salim Mriech, której co miesiąc przez konto Caritas Polska przysyłamy 550
zł.
14 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1120 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.
16 - 20 stycznia – zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci naszej parafii przede
wszystkim z grup Dzieci Maryi i ministrantów. Dzieci uczestniczyły w całym wachlarzu
aktywizujących zajęć związanych z życiem Matki Bożej. W czasie trwania półkolonii
dzieci wyjechały do Szczyrku i nawiedziły sanktuarium Matki Boskiej na Górce. Uczestniczyły też w zabawach na śniegu oraz w seansach filmowych.
31 stycznia - odbył się XVII Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2017”.
Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary. W kategorii dzieci młodszych
zwyciężyła Kinga Blok, natomiast w kategorii dzieci starszych pierwsze miejsce Magdalena Mattern oraz Aleksandra Jaśkowska.
18 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialna
Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez p. Kota oraz naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

Codziennie przed poranną Mszą św. różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci Maryi. O godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
We wtorek o godz.. 18.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna oraz Droga Krzyżowa dla dzieci, o godz.
17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, które wygłosi wikariusz
naszej parafii ks. Andrzej Rudolf. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.

W sobotę o godz. 17.30 różaniec i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (26.03) przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości
(Leatare). Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed
kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. W tym dniu rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi o. Józef Czernecki OMI z Poznania. O godz. 16.00
zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę stanową.
W poniedziałek, wtorek i w środę swoje rekolekcje wielkopostne będą przeżywały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29, spotkania rekolekcyjne w kościele będą się odbywały
o godz. 9.00 i 11.45. Nauki rekolekcyjne dla parafian będą głoszone podczas Mszy św.
o godz. 7.00 i 18.00. Codziennie o godz. 17.00 zapraszamy na wystawienie Najświętszego
Sakramentu z okazją do spowiedzi św., o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez parafian zaś we wtorek nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W poniedziałek (27.03) o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. chorych i starszych wiekiem parafian. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie do salki na probostwie. O godz.
19.00 zapraszamy mężczyzn i starszą młodzież męską na naukę stanową.
We wtorek (28.03) o godz. 19.00 zapraszamy naszą młodzież na spotkanie rekolekcyjne,
szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania.
W środę (29.03) kończymy rekolekcje parafialne podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.
Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Zgromadzenie Księzy Oblatów, z którego
pochodzi ojciec Rekolekcjonista.
W niedzielę (2.04) przypada V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
W I czwartek (6.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów i sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo I-czwartkowe.
W I piątek (7.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz nabożeństwo.
Msza św. o godz. 18.00 będzie w intencji Oazy+, po Mszy św. spotkanie w salce.
O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele
charytatywne.
W I sobotę (8.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. w godzinach porannych odbędzie się obchód
chorych z posługą sakramentalną przed świętami wielkanocnymi, chorych prosimy zgłosić
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (9.04) przypada Niedziela Palmowa, która jest pamiątką uroczystego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm będzie podczas wszystkich Mszy św., natomiast procesja z palmami odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 10.00. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się spotkanie młodzieży naszej Archidiecezji w ramach XXXII Światowego Dnia Młodzieży, początek o godz. 13.30.
W przedsionku kościoła można zakupić paschaliki na stół wielkanocny: małe pachaliki w cenie 6 zł. zaś duże w cenie 12 zł.. Zakup świecy wspomaga Fundusz Charytatywny Kościoła. Święcę można również zapalić w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.
W kwietniu i w maju jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione msze św. za
żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji znajduje się w gablotkach oraz na naszej stronie internetowej.
W środę (5.04) w MDK „Batory” w Chorzowie Batorym o godz. 18.00 odbędzie się
spektakl „Blokowisko” przygotowany przez dzieci i młodzież naszej parafii. Spektakl był
już prezentowany w SDK w Chorzowie Starym wiosną ubiegłego roku.
Rozpoczęły się zapisy na wakacyjne rekolekcje dla dzieci. Oaza dzieci Bożych jest
skierowana do uczniów szkoły podstawowej chcących przeżyć wspaniałą przygodę poznania Pana Boga, rówieśników i otaczającej przyrody. Informacje znajdują się na stronach:
www.jadwiga.info i www.dor.katowice.pl
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

