Intencje Mszalne
18.12 – 31.12
Poniedziałek
18.12
7.00 Za + ojca Józefa w dniu urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Ludwika Rybarza
Wtorek
19.12
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa,
++ z rodzin Goik, Gajdzik
18.00 Za + męża Bronisława w roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
Środa
20.12
7.00 Za ++ Anielę i Tadeusza Wawrzynek
od synów
18.00 Dz. bł. w intencji Krystyny, wnuczek
Agaty i Anny z okazji urodzin
Czwartek
21.12
16.30 Za + Marię Połońską
18.00 Dz. bł. w intencji Danuty Zdebel
z okazji urodzin od męża i syna
z rodziną
Piątek
22.12
7.00 Za + Alojzego Wacław
18.00 Za + Henryka Eckert w 1 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Eckert, Wons,
lokatorów Skargi 2
Sobota
23.12
18.00 1) Za ++ rodziców Jana i Wandę
Pałaszyńskich
2) Za + Irenę Orwat od lokatorów
z ul. Konopnickiej 15, 15a, 15b
Niedziela
24.12
8.00 Za ++ Marię i Erwina Czaja
10.00 Dz. bł. w intencji Ewy z okazji
urodzin i imienin
12.00 Dz. bł. w intencji Gudrun Rudzkiej
z okazji 75 roczn. urodzin
24.00 W intencji parafian

Poniedziałek
25.12
8.00 Za ++ rodziców Marię i Wiktora
Wrona, ++ teściów, dusze w czyśćcu
cierpiące
10.00 Dz. bł. w intencji Kingi Blok z okazji
9 roczn. urodzin
12.00 Za żywych i zmarłych z rodzin
Kwaśny, Cebula, Wróbel, Blokisz,
Resner, Steuer, Hajda, Loth, Gromala
17.00
Wtorek
26.12
8.00 Za + Emila Niemiec
10.00 Za ++ rodziców Marię i Alojzego,
++ siostry i braci
12.00 1) Dz. bł. w int. Elżbiety i Eugeniusza
Warzecha z okazji 55 roczn. ślubu
2) Za Marię Nalberczyńską z okazji
10 roczn. śmierci, męża Ryszarda,
rodziców Jana i Stefanię Olejniczak,
Jana i Marię Cebula, Ewę i Adolfa
Wilczyńskich
17.00 Za + Stanisława Mikołajczyka
w 5 roczn. śmierci
Środa
27.12
7.00 1) Za + Irenę Orwat w 30 dniu po
śmierci, męża Jana z okazji urodzin,
++ rodziców, teściów, dziadków,
siostrę Ryszardę, szwagra Zygmunta
2) Za + męża Gintra Lubinę,
++ teściów, pokrew. z obu stron
Czwartek
28.12
7.00 Dz. bł. w intencji Mikołaja Blok
z okazji 3 roczn. urodzin
9.00 W intencji dzieci naszej parafii
Piątek
29.12
7.00 W intencji firmy Suma-System
Sobota
30.12
18.00 1) Dz. bł. w int. Marii i Stanisława
Raczak z okazji 55 roczn. ślubu
2) Dz. bł. w intencji Karola Korona
z okazji 1 roczn. urodzin
Niedziela
31.12
8.00 Za ++ Marię i Rainholda Romanczyk
w roczn. śmierci
10.00 Za ++ Różę i Feliksa,
Wandę i Eugeniusza
12.00 Za ++ Kazimierza Gruszczak
i Stanisławę Kaczmarską
17.00 Za parafian
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Po raz kolejny zabłyśnie na naszym niebie Betlejemska Gwiazda.
Po raz kolejny ogłosi ona całemu światu radosną nowinę, że narodził się
Zbawiciel, Jezus Chrystus, Emmanuel – Bóg z nami, Książe Pokoju.
Wspominając Miłość Ojca, który daje nam Swojego Syna, będziemy
wpatrywać się w oblicze Boskiego Dziecięcia złożonego w żłobie.
Po raz kolejny umysłem i sercem będziemy przyjmować Tego, który jest
jedynym Zbawicielem człowieka i świata. Czynimy to z miłością podobną
do tej, jaką miała Najświętsza Maryja – Matka. Tak jak Ona chcemy, aby
Nowonarodzony ciągle kochał, zbawiał, błogosławił, uzdrawiał, uświęcał
i królował. Chcemy być Jego matkami, siostrami, przyjaciółmi, zwłaszcza
teraz, gdy przed Jezusem zamyka się wiele ludzkich domów i serc. Chcemy razem z Maryją i Józefem bronić Go przed zbrojnymi Herodami.
Chcemy bronić Go przed niesprawiedliwością i poniewierką.
Chcemy stawać się chlebem dla ubogich i świątynią dla Boga.
Niech cały Nowy Rok będzie pełen Bożego błogosławieństwa.
Niech umacnia się nasza wiara i nadzieja, a naszą codzienność niechaj
opromienia miłość.
Niech każdy dzień zbliża nas do Boga przez Niepokalaną.
Z modlitewną pamięcią

Duszpasterze

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki
wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały
w przekazywaniu wiary i wychowywaniu młodych pokoleń.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Guzdek Kamil
par. św. Wawrzyńca, Chorzów
Prasełek Anna
par. św. Jana Pawła II, Pszczyna
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed Mszą św. poranną o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec prowadzony przez Legion Maryi i Żywy Różaniec.
We wtorek o godz. 17.40 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 okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (17.12) przypada III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości
(Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się
święta Bożego Narodzenia. Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej
parafii.
W adwencie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie.
Roraty będą codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 zaś w czwartek
o godz. 16.30. Małe dzieci zapraszamy lampionami. Również o godz. 7.00 będą
Msze św. roratnie dla dorosłych, prosimy na tę Msze św. przynieść świece z okapnikami.
W niedzielę (24.12) przypada IV niedziela Adwentu, która jest jednocześnie wigilią Bożego Narodzenia. Msze św. będą odprawione do południa tak jak w każdą niedzielę, nie będzie natomiast Mszy św. o godz. 17.00. O godz. 24.00 – uroczysta Msza św. pasterska w intencji parafian. Kolekta z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia. O godz. 23.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
W poniedziałek (25.12) przypada uroczystość Bożego Narodzenia, Msze św.
będą odprawione tak jak w każdą niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00, o godz.
16.30 zapraszamy na nieszpory świąteczne przy naszej stajence. Kolekta jest kolektą parafialną.
We wtorek (26.12) obchodzimy święto św. Szczepana. Msze św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę, o godz. 16.30 nabożeństwo kolędowe przy stajence.
Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Śląskiego.
W środę (27.12) obchodzimy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. w tym
dniu święci się wino, obrzęd ten będzie miał miejsce podczas Mszy św. o godz.
7.00.
W czwartek (28.12) przypada święto Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbędzie
się Msza św. w intencji dzieci naszej parafii z błogosławieństwem małych dzieci.
Na tę Mszę św. w sposób szczególny zapraszamy uczestników tegorocznych rorat
oraz ministrantów i Dzieci Maryi. Po Mszy św. nastąpi podsumowanie tegorocznych rorat. Wszystkich uczestników rorat zapraszamy!

W niedzielę (31.12) przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa,
w tym dniu obchodzimy również obchodzimy Stary Rok. O godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne, o godz. 17.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji parafian na zakończenie Starego Roku 2017.
Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Okazja do spowiedzi św. przed świętami Bożego Narodzenia:
poniedziałek – piątek - pół godziny przed każdą Mszą św.
czwartek – 15.30 – 16.30/dzieci i młodzież/; 17.30 – 18.00
piątek – 17.00 – 18.00
sobota – 8.00 – 10.00; 17.00 – 18.00
niedziela – pół godz. przed Mszą św.; 14.00 -16.00
W przedsionku kościoła można zakupić opłatki i świece Caritas na stół wigilijny, małe świece w cenie 5 zł., duże 12 zł.. Zakup świecy wspomaga wigilijne
dzieło pomocy dzieciom.
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.
Nastąpiła drobna korekta planu kolędy. Kolęda z 26 grudnia została przesunięta na 13 i 14 stycznia, natomiast kolęda uzupełniająca na indywidualne zgłoszenia
odbędzie się w sobotę 20 stycznia. Poprawiony plan kolędy znajduje się w gablotkach oraz na stronie internetowej.
W piątek 22 grudnia chcemy rozwieźć paczki zgromadzone w ramach
„świątecznej paczki”, prosimy więc wszystkich chętnych, a szczególnie kierowców z samochodami o pomoc na godz. 17.30.
W piątek 29 grudnia w katowickim Spodku odbędzie się IV edycja koncertu bożonarodzeniowego „Betlejem w Spodku”. Spośród wykonawców usłyszymy
m. in. Natalię Kukulską, Kasię Moś, Mietka Szcześniaka i wielu innych. Bilety
w cenie 40 zł., 60 zł. i 80 zł. do nabycia w zakrystii i kancelarii.
Dzieci Maryi przed kościołem rozprowadzają sianko na stół wigilijny i inne pamiątki z naszego kościoła. Dochód jest przeznaczony na działalność tej grupy parafialnej.
Można nabyć kolorowankę o Fatimie zilustrowaną przez ucznia kl. IV Łukasza
Wencla ze Szkoły Podstawowej nr 29, a tekstami opatrzoną przez naszą katechetkę Ewę Zastawną w cenie 5 zł..
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00. W oktawie Bożego Narodzenia stały konfesjonał nie będzie pełnił dyżurów, a w okresie
kolędowym do końca stycznia dyżury będą tylko w godzinach dopołudniowych.
W styczniu i w lutym 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.
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza w niedzielę, 17 grudnia w godzinach od 12.00 do 16.00 na imprezę plenerową „Śląsko Wilijo”.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

