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Intencje Mszalne
1.01 – 14.01
Poniedziałek
1.01 Poniedziałek
8.00 W intencji przyjaciół i dobrodziejów
7.00 1) Za + Irenę Orwat
chorzowskiego Hospicjum
od Żywego Różańca
10.00 W pewnej intencji
2)
12.00 Dz. bł. w intencji Danuty Pawelskiej
Wtorek
z prośbą o powrót do zdrowia
7.00
oraz rodziny
9.00 W intencji Żywego Różańca
17.00 Dz. bł. w intencji Walentyny Oswald
oraz Legionu Maryi
z okazji 87 roczn. urodzin
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9.01

10.01
Wtorek
2.01 Środa
7.00 1) Za + córkę Marcelinę w 3 roczn.
7.00 1) Za + Irenę Orwat od Żywego
śmierci, męża w 15 roczn. śmierci,
Różańca
++ rodziców z obu stron
2) Za ++ zalecanych
2)
Środa
3.01
Czwartek
11.01
7.00 1) W pewnej intencji
7.00 1) Dz. bł. w intencji syna Łukasza
2) Za ++ zalecanych
z okazji urodzin
Czwartek
4.01
2) Za + Gintra Lubinę z okazji
7.00 1) W intencji kapłanów oraz o nowe
urodzin, + Marię Lubina
powołania
Piątek
12.01
2) Za + Irenę Orwat od Żywego
7.00
Różańca
18.00 W intencji Oazy +
Piątek
5.01
Sobota
13.01
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
18.00 1) Dz. bł. w intencji czcicieli Matki
oraz parafian
Boskiej Fatimskiej oraz parafian
18.00
2) Za + brata Tadeusza w 14 roczn.
Sobota
6.01
śmierci
8.00 Za ++ 2017 roku
Niedziela
14.01
10.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
8.00 Za + Józefa Parzyjagła w 1 roczn.
Pałaszyńskich
śmierci, ++ lokatorów
12.00 Dz. bł. w int. Genowefy Stachowiak
z ul. Konopnickiej 36
z okazji 80 roczn. urodzin
10.00 Za + Stefana Dul w 23 roczn. śmierci,
17.00 Za + męża Jana Pruszyńskiego
++ z rodzin Dul, Iwan
Niedziela
7.01 12.00 Za + Antoniego Błaszczyk z okazji
8.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa
urodzin, ++ z pokrewieństwa
Wloczek, siostrę Małgorzatę,
17.00 Za + Henryka Blinda w 1 roczn.
Bernarda Poloczek
śmierci
10.00 Za + brata Tadeusza w 18 roczn.
śmierci, ++ rodziców Leona
i Jadwigę
12.00 Za + Tadeusza Szydłowskiego,
++ lokatorów z ul. Roosevelta 3
17.00 Za + Jana Dobrowolskiego w 2 roczn.
śmierci, ++ rodziców

Z Maryją w Nowy Rok

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy
dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa
żydowskiego każdy chłopiec miał być tego
dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat
Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się
obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich
przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to,
że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma
także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali
z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia
Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne
święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI
w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI
wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.
W swoich początkach chrześcijaństwo na pierwszy plan wysuwało
kult Pana Jezusa jako Wcielonego Słowa i Zbawiciela świata. W miarę jednak, jak nauka Chrystusa ogarniała coraz to nowe obszary, powiększało się
też zainteresowanie osobą Matki Zbawiciela. Dlatego wspomnienie o Niej
spotykamy u pierwszych Ojców Kościoła oraz w apokryfach. Kiedy zaczął
rozwijać się kult męczenników, a zaraz potem wyznawców, kult Matki Bożej zyskiwał na znaczeniu. Od wieku IV można już mówić o powszechnym
kulcie Maryi w Kościele. Wzrósł on po Soborze Efeskim (431), kiedy zaczęto stawiać ku czci Matki Bożej kościoły, otaczać kultem Jej obrazy,
układać modlitwy, wygłaszać homilie i obchodzić Jej święta. Dzisiaj kult
Matki Bożej w Kościele katolickim jest tak powszechny i żywy, że stanowi
jedną z jego cech charakterystycznych.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Przyjęli chrzest
12.11 – Julia Basista
18.11 – Jacek Rymer
19.11 – Gustaw Jamroz

26.11 – Renata Sodowska
17.12 – Borys Głodek
17.12 – Oliwia Gdula

Sakrament małżeństwa przyjęli:
2.10 – Łukasz Krawczyk i Martyna Kurzela
7.10 – Szymon Filus i Monika Drumlak
7.10 – Marcin Obrok i Patrycja Stroka
7.10 – Piotr Staniek i Joanna Sojka
12.10 – Rafał Gancarz i Sandra Pustelnik
14.10 – Arkadiusz Bernacki i Katarzyna Grzelak
14.10 – Dariusz Ignasiak i Karina Gospodarek
21.10 – Tomasz Kubera i Anna Zakarczemna
3.11 – Szymon Fliegiel i Marta Gowin
17.11 – Krzysztof Wróbel i Adriana Żmuda

Odeszli do Pana
27.11 – Orwat Irena l. 76
5.12 – Szydłowski Tadeusz l. 87
14.12 – Dudek Klara l. 85
18.12 – Sarnowska Sonia l. 36
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Guzdek Kamil
Prasełek Anna

par. św. Wawrzyńca, Chorzów
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.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
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.
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.

W poniedziałek (1.01) przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która
rozpoczyna nowy 2018 rok. Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnych
nabożeństw: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00; o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne
w Katowicach. Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
We wtorek (2.02) obchodzimy wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK..
W I czwartek (4.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy nabożeństwo.
W I piątek (5.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św. nabożeństwo, o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., która będzie odprawiona z wigilii uroczystości
Objawienia Pańskiego.
W Sobotę (6.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), Msze
św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00. Kolekta będzie
przeznaczona na misje. W tym dniu o godz. 8.00 odbędzie się Msza św. za zmarłych
w roku 2017, wszystkich, którzy w tym roku pożegnali swoich bliskich na tę Mszą św.
zapraszamy. Tego dnia obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. abpa
Wiktora Skworca, który obchodzi 20 rocznicę święceń biskupich oraz biskupów pomocniczych ks. bpa Marka Szkudłę i ks. bpa Adama Wodarczyka. O godz. 18.00 zapraszamy na
koncert kolęd, pastorałek i pieśni chrześcijańskiej w wykonaniu zespołów m. in.: Dzieci
Maryi i Stowarzyszenie „Freeland”.
W niedzielę (7.01) przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu
Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed kościołem, zbiórka na dożywianie dzieci.
We wtorek (9.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków Żywego Różańca, a także w intencji członków i auxyliatorów Legionu Maryi, a potem spotkanie
opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich członków Żywego Różańca i Legionu
Maryi zapraszamy.
W piątek (12.01) o godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy+, po Mszy św. spotkanie
w salce.
W sobotę (13.01) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii. W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 odbędzie się różaniec, po czym o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W niedzielę (14.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na remonty naszego kościoła (ogrzewanie naszego kościoła).
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.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na wspólne kolędowanie
w poniedziałek 1 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 do kościoła im. ks. M. Lutra przy
ul. Powstańców 13. We wspólnym śpiewie towarzyszyć nam będą Justyna Hubczyk i Łukasz Forest Piechota.
Parafia św. Jadwigi Śl. serdecznie zaprasza na kolejny Parafialny Bal Karnawałowy,
który odbędzie się 20 stycznia 2018 r. od godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego przy
ul. Chrobrego 17. Bezalkoholową zabawę poprowadzi profesjonalny wodzirej. Cena biletu
wynosi 70 zł od osoby.
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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

