Intencje Mszalne
12.02 – 25.02
Poniedziałek
12.02 Poniedziałek
19.02
7.00 Za + s. Modestę z okazji urodzin,
7.00 W pewnej intencji
Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za ++ rodziców Krystynę
18.00 Za + Janinę Leduchowską w 2 roczn.
i Wojciecha Zagajewskich
śmierci
Wtorek
20.02
Wtorek
13.02 7.00
7.00 W intencji firmy Bad-Bud
18.00 Za ++ lokatorów z ul. Konopnickiej
18.00 W intencji czcicieli matki Boskiej
23, 23a, 23b
Fatimskiej oraz parafian
Środa
21.02
Środa
14.02 7.00
7.00 Za + wujka Herberta Mazur
18.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry
w 1 roczn. śmierci
i Jarosława Czajka z okazji roczn.
8.30 Za + Helenę Kuczerajter od sąsiadów
ślubu
z ul. Konopnickiej 23, 23a, 23b
Czwartek
22.02
16.30 Za + Andrzeja Serafińskiego
16.30
od przyjaciół
18.00 Za ++ dziadków Jadwigę i Klemensa 18.00 Za + Irenę Orwat od siostrzeńca
Marka z rodziną
Łamik
23.02
Czwartek
15.02 Piątek
7.00 Za + Helenę Kuczerajter od Żywego
16.30 O szczęśliwą operację i powrót
Różańca
do zdrowia dla Janiny
18.00 Za + męża Rajnolda Pasieka,
18.00 Za ++ siostry Helenę i Gertrudę
++ rodziców Antoni Badura,
w roczn. śmierci
Agnieszka Pasieka, Maria Pasieka,
Piątek
16.02
Karol i Krystyna Pasieka
7.00 Za + Helenę Kuczerajter od Żywego
Sobota
24.02
Różańca
18.00 1) Za + męża Henryka Pielok,
18.00 Za + Barbarę w 10 roczn. śmierci
synową Joannę Pielok, ++ rodziców
Sobota
17.02
Pielok, Bodora
18.00 1) Dz. bł. w intencji Stanisława
2) Za + Martę w 1 roczn. śmierci,
Raczak z okazji 80 roczn. urodzin
Jolantę, Ludwika Stanisławiak
2) Za + siostrę Joannę Kandzia
Niedziela
25.02
Niedziela
18.02 8.00 W int. wnuczek Anny i Magdaleny
8.00 Za ++ Andrzeja Serafińskiego
o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie
i Roberta Szuścik od lokatorów
od babci Władysławy
z ul. Rycerskiej 14
10.00 Za ++ Józefa Kandzia w 15 roczn.
10.00 Za + Marię Szorek w 2 roczn. śmierci
śmierci, żonę Stanisławę, siostry,
12.00 Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę
Jana Białas
Cebula
12.00 Dz. bł. w intencji Maji Rynkowskiej,
17.00 Za ++ rodziców Apel
Natalii Krawczyk z okazji 1 roczn.
urodzin
17.00
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ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ
„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”
Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!
Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże
Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem,
by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny.
Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem
Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną
miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom
prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!
Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny.
To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!
Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie
w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi.
Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia
pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną
opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez
różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych,
wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa.
Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie
obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu,
aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.

Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi
i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od
30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się
w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r.
podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu
adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości
bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!
Drodzy Diecezjanie!
W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii
i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo
i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.
Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was
wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać
na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast
8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej jest następujący:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Przyjęli chrzest
14.01 – Wojciech Łukasik
20.01 – Oskar Ginter
21.01 – Aleksander Rusin

21.01 – Miron Wieczorek
28.01 – Piotr Maciejewski
28.01 – Hanna Kastelik

Odeszli do Pana
28.01 – Przybyłowski Sławomir l. 85
2.02 – Przybyłowska Danuta l. 83
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Langer Adam
par. św. Wawrzyńca, Chorzów
Kąkol Anna
par. św. Wawrzyńca, Chorzów

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 oraz Droga Krzyżowa dla dzieci,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, które wygłosi wikariusz
parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym ks. Radosław Adamiak. Zalecki za
zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..
W niedzielę (11.02) przypada VI Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. zapłatę za nowy system ogrzewania naszego kościoła. W tym dniu przypada wspomnienie dow. NMP z Lourdes oraz Światowy
Dzień Chorego, parafialny Dzień Chorego odbędzie się w czasie rekolekcji wielkopostnych.
We wtorek (13.02) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki
Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W środę (14.02) przypada środa popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
Msze św. będą odprawione o godz.: 7.00; 8.30; 16.30 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy
św. będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem, który jest znakiem naszego
nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i jakościowy. Kolekta
w tym dniu jest jałmużną postną.
Na rozpoczęcie Wielkiego Postu odprawimy nabożeństwo czterdziestogodzinne, które
ma charakter błagalny i wynagradzający. Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie
wg następującego porządku:
- czwartek – 15.00 – 16.30; 17.30 – 18.00
- piątek – 7.30 – 8.30; 15.00 – 17.00
- sobota – 17.00 – 18.00
Niech każdy parafianin znajdzie czas, aby przez prywatną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem rozpocząć Wielki Post – czas modlitwy, refleksji i pokuty.
W piątek (16.02) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (18.02) przypada I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.30 zapraszamy na
Gorzkie Żale. Niedziela ta jest obchodzona jako Niedziela Trzeźwości, parafialna księga
trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św. Barbary, zachęcamy do podejmowania
czynów trzeźwościowych i abstynenckich. Kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne.
W czwartek (22.02) obchodzimy święto Katedry św. Piotra.
W niedzielę (25.02) przypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
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 lutym i w marcu 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

