Intencje Mszalne
28.08 – 10.09
Poniedziałek
28.08 Poniedziałek
4.09
7.00 O beatyfikację sługi Bożego ks. kard. 7.00 Za + matkę Annę w dniu urodzin
Stefana Wyszyńskiego
8.00 W intencji dzieci i nauczycieli SP 29
i + ks. Alojzego Oleksika
z okazji rozpoczęcia Nowego Roku
Szkolnego
Wtorek
29.08 18.00 Za + męża Mariana, ++ teściów
18.00 Za + Irenę Skóra w 30 dniu
Elżbietę i Franciszka
po śmierci
Wtorek
5.09
Środa
30.08 7.00
7.00 Za + Elżbietę Stolorz w roczn.
18.00 Za + Rozalię Kusz, ++ z pokrew.
śmierci, ++ ojca i dziadków z obu
stron
Środa
6.09
7.00 Za ++ Danutę Majchrzak oraz jej ojca
Czwartek
31.08
Władysława
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
18.00 Za + Irenę Skóra od sąsiadów
powołania do służby Bożej
z ul. Kościuszki 26
18.00 Za + matkę Elfrydę w 11 roczn.
śmierci, + męża Wilhelma z okazji
Czwartek
7.09
urodzin, ++ z pokrew. z obu stron
16.30 Za + Karola Harazin w 3 roczn.
śmierci
Piątek
1.09 18.00 Za + Lidię Żygolewską-Klakus
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
w 3 roczn. śmierci
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy +
Piątek
8.09
7.00 Za ++ Franciszkę i Rocha,
Sobota
2.09
++ z rodziny Majchrzak
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
18.00 O dary Ducha Św. dla syna Filipa
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + Rajnoholda Dobrzyńskiego od
Sobota
9.09
lokatorów z ul. Konopnickiej 23,
18.00 Za ++ Marię Rurańską, Rudolfa
23A, 23B
Jonasa
Niedziela
3.09
8.00 Dz. bł. w intencji Ernesta Lata
z okazji 79 roczn. urodzin
10.00 Za ++ Stanisława Sas w roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
12.00 Dz. bł. w intencji Stefanii Kucia
z okazji 85 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji
Mirosławy i Wiesława z okazji
roczn. ślubu
17.00 Dz. bł. w intencji Liliany i Tomasza
Niemczyk z okazji 20 roczn. ślubu

Niedziela
10.09
8.00 Za ++ Martę, Elżbietę, ojca Roberta
i rodzeństwo w dniu urodzin
10.00 Za ++ rodziców Damazego
i Genowefę Wencel, ++ z rodziny
Wencel, Strzelecki, Banik, Gawenda
12.00 Za + Irenę Niemczyk w 15 roczn.
śmierci
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Heleny
i Alfonsa Kuczerajter z okazji 55
roczn. ślubu
17.00 Dz. bł. w intencji Marcina Kołodziej
z okazji urodzin
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Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecie

koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas
cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga
i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:

Za nasze parafie, aby ożywiane duchem misyjnym były miejscami przekazywania wiary i dawania miłosierdzia.

Wydarzyło się:
15 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego
Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki, Rycerską i bocznym wejściem weszliśmy do Górnośląskiego Parku Etnograficznego, gdzie Mszą
św. zakończyliśmy procesję Bożego Ciała w kościele św. Józefa. Ołtarze stały:
I – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez Radę Parafialną; II – przy
Szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez dzieci komunijne i Dzieci Maryi;
III – na ul. Rycerskiej przygotowany przez młodzież oazową; IV – w kościele św.
Józefa. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.
16 – 18 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, Dzieci Maryi oraz młodzieży
oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół 100-nej rocznicy objawień fatimskich, poszczególnym
dniom patronowali święci związani z Rokiem Fatimskim tj. święci wizjonerzy
fatimscy: św. Hiacynta i św. Franciszek. Zresztą Ośrodek Caritas, w którym co
roku dzieci przeżywają swoje dni skupienia, posiada kaplicę p/w. świętych Dzieci
Fatimskich.. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych,
biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.
20 czerwca - odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.
23 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej
nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.
Lipiec – sierpień – trwały wakacje letnie. W tym okresie na rekolekcje Dzieci
Maryi wyjechało 19 dzieci, w rekolekcjach oazowych uczestniczyło 7 osób z naszej parafii, zaś na rekolekcje ministranckie wyjechało 2 ministrantów.

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.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna (od września), o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św.

W poniedziałek (28.08) przypada wspomnienie św. Augustyna.
We wtorek (29.08) przypada wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
W tym dniu odbędzie się Dzień Chorzowski na Jasnej Górze: o godz. 11.00 Msza
św. w kaplicy jasnogórskiej, po Mszy odprawimy drogę krzyżową na wałach.
Od czwartku (31.08) wracamy do tradycyjnego porządku nabożeństw.
Msze św. w niedzielę będą odprawione o godz. 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00
oraz o 15.00 w skansenie. W tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek, środę
i w piątek będą o godz. 7.00 i 18.00; w czwartek o godz. 16.30 (szkolna)
i 18.00; w sobotę tylko o godz. 18.00. Wyjątek będą stanowiły dni eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota kiedy Msze św. będą o godz. 7.00
i 18.00.
W I czwartek (31.08) o godz. 7.00 Msza św. intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo.
W I piątek (1.09) przypada wspomnienie bł. Bronisławy o godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 18.00
Msza św. w intencji Oazy +. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby
charytatywne.
W sobotę (2.09) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej, na którą
wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (3.09) przypada XXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej Archidiecezji, przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci.
W poniedziałek (4.09) o godz. 8.00 Msza św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W czwartek (7.09) o godz. 16.30 Msza św. szkolna w czasie, której poświęcimy
dzieciom I-szych klas podręczniki i przybory szkolne. W tym dniu odbędzie się
spowiedź św. dzieci wg następującego porządku: kl. III i IV o godz. 15.30; kl. V
i VI o godz. 16.00.
W piątek (8.09) przypada święto Narodzenia NMP.
W sobotę (9.09) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (10.09) przypada XXIII Niedziela Zwykła Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii, na renowację ołtarza Matki Boskiej Różańcowej.
Parafia Świętego Antoniego w Chorzowie organizuje spotkanie osób, które na
przestrzeni minionych lat były związane z Ruchem Światło-Życie. Spotkanie rozpocznie się, w sobotę 16 września 2017 roku, Mszą Świętą o godz. 16.00, po której w krypcie kościoła rozpocznie się oazowa Agapa. W tym roku mija 40 lat od
powstania Wspólnoty Oazowej w tamtejszej parafii. Szczegóły umieszczone są na
plakacie.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 4 września od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do
18.00.
We wrześniu i październiku jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione
Msze św. są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablotce.

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

