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Intencje Mszalne
12.03 – 25.03
Poniedziałek
7.00
15.00 W intencji chorych
i starszych wiekiem parafian
18.00 Za + Grzegorza Zastawnego

12.03 Poniedziałek
7.00
18.00 Za + Józefa Dudziaka

19.03

Wtorek
20.03
7.00
Wtorek
13.03 18.00 Dz. bł. w intencji Józefa z okazji
7.00 Za + Jana Michalik z okazji urodzin
urodzin i imienin
18.00 1) Dz. bł. w intencji czcicieli Matki
Środa
21.03
Boskiej Fatimskiej oraz parafian
7.00 Za ++ z rodzin Jabłonka i Matjaszyk
2) Za + Jerzego Sikorę w 1 roczn.
śmierci, + Patryka Sikorę w 30 dniu 18.00 Dz. bł. w intencji Mateusza Czajki
z okazji urodzin
po śmierci
22.03
Środa
14.03 Czwartek
16.30 Za + Hildegardę Piątkowską
7.00 Za + Stefana Nowak od rodzeństwa
w 1 roczn. śmierci
Nowak z Sosnowca
18.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego
18.00 Za + Wiktorię Apolinarską z okazji
roczn. urodzin
Piątek
23.03
Czwartek
15.03 7.00
18.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
16.30 Dz. bł. w intencji Antoniny Szastok
Pałaszyńskich
z okazji 1 roczn. urodzin
18.00 Za + Teresę Górnisiewicz w 30 dniu
Sobota
24.03
po śmierci
18.00 1) Za + męża Jana w 9 roczn. śmierci,
Piątek
16.03
+ matkę Cecylię w 23 roczn. śmierci
2) Za ++ Irenę i Stefana Koźlik
7.00 W intencji firmy Bad-Bud
18.00 Za + Stefana Nowak w 30 dniu
Niedziela
25.03
po śmierci
8.00 Dz. bł. w intencji Marii
Sobota
17.03
z okazji urodzin
10.00 Za + Pawła Kubocza w 15 roczn.
18.00 1) Za + Jolantę w roczn. śmierci,
śmierci
++ Martę i Ludwika Stanisławiak
12.00 Dz. bł. w intencji Maxa Kupskiego
2) Za ++ Jadwigę i Kazimierza
z okazji chrztu
Gruszczak
15.00 /skansen/ W pewnej intencji
Niedziela
18.03 17.00 Dz. bł. w intencji Zuzanny Dewor
8.00 Dz. bł. w intencji Edwarda
z okazji 1 roczn. urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Mariana
z okazji 80 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Danuty
z okazji 70 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Józefa Wojtasik
z okazji 70 roczn. urodzin
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie organizacja pożytku publicznego ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów, KRS 0000015960
prosi o 1% wsparcia na swoją działalność.

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 420/6/2018

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(11.03 - 14.03.2018 r.)

SOBOTA 10.03.2018
18.00 – Msza św. z ogólną nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA 11.03.2018 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 12.03.2018 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 13.03.2018 r.
7.00 – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Nauka rekolekcyjna dzieci
11.15 – Nauka rekolekcyjna dzieci
17.00 – Różaniec Fatimski
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
ŚRODA 14.03.2018 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

Dzieci:

wg planu katechetki

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidulanym i wspólnotowym.

Przyjęli chrzest
4.02 – Maksymilian Wachowicz
4.02 – Liliana Motyl
4.02 – Mikołaj Pluta
11.02 – Lena Pigan
11.02 – Laura Żurek

11.02 – Kacper Cebula
11.02 – Pola Baska
25.02 – Emila Świerczyńska
25.02 – Natalia Świerczyńska
25.02 – Krzysztof Pięta

Sakrament małżeństwa przyjęli:
10.02 – Giebel Dawid i Linkiewicz Katarzyna

Odeszli do Pana
12.02 – Górnisiewicz Teresa l.83
19.02 – Chojnacki Dariusz l.47
21.02 – Nowak Stefan l.91
23.02 – Perlitius Benedykt l. 86
4.02 – Dudek Teresa l. 87

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
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 zakończone Koronką 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 (11.03) przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą
Radości (Leatare). Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii, na nowe okna do naszego kościoła. W tym dniu rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Tadeusz Michałek, Sercanin.
O godz. 16.00 zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę stanową.
Plan rekolekcji jest wywieszony w gablotkach, na stronie internetowej
oraz we „Wawrzynie”.

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 o godz. 17.00 nabożeństwo fatimskie.
W poniedziałek (12.03) 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 (13.03) o godz. 19.00 zapraszamy naszą młodzież na spotkanie rekolekcyjne, szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania. W tym dniu
czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
W środę (14.03) kończymy rekolekcje parafialne podczas Mszy św. o godz. 7.00
i 18.00. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na Zgromadzenie Księży Sercanów, z którego pochodzi ojciec Rekolekcjonista.
W niedzielę (18.03) przypada V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (19.03) obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
W sobotę (24.03) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną przed świętami wielkanocnymi, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (25.03) 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. W tym dniu w Skansenie o godz. 15.00 odbędzie się dodatkowa
Msza św. z poświęceniem palm. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. Tego dnia również w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie
się spotkanie młodzieży naszej Archidiecezji w ramach XXXIII Światowego Dnia
Młodzieży.
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 czwartek (15.03) o godz. 15.00 zostanie przeprowadzona w naszej parafii
zbiórka elektrośmieci tj. zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektronicznego (stare
radia, telewizory, komputery, sprzęt AGD, komórki itp.). Dochód ze zbiórki jest
przeznaczony na misje. Zużyty sprzęt można przynosić w środę i czwartek,
tj. 14 i 15 marca do godz. 14.00.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W marcu i w kwietniu 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

