Intencje Mszalne
26.03 – 8.04
Poniedziałek
7.00 Za + Agnieszkę Kopka
od Żywego Różańca
18.00 Za + Wiesława Kulawiak
w 1 roczn. śmieci

26.03 Poniedziałek
2.04
8.00 W intencji Mirosławy i Wiesława
oraz bliskich z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo
10.00 Za + Jadwigę Gruszczak
12.00 Dz. bł. w intencji Igi Zdebel z okazji
Wtorek
27.03
chrztu oraz rodziców i chrzestnych
7.00 Za + ciocię Teresę Dudek w 30 dniu
17.00 Dz. bł. w intencji Elżbiety i Dariusza
po śmierci, + wujka Franciszka,
z okazji 30 roczn. ślubu oraz rodziny
Wtorek
3.04
++ z rodzin Dudek, Noczyński
18.00 Za + Janinę Leduchowską
7.00 W pewnej intencji
w 72 roczn. urodzin
18.00 Za nienarodzone dzieci w rodzinie
o błog. Boże i opiekę Matki Bożej
Środa
28.03 Środa
4.04
7.00 W pewnej intencji
7.00 Za + Agnieszkę Kopka od Beaty
18.00 Dz. bł. w intencji brata Henryka
i Józefa Grucela
z okazji urodzin
18.00 Za + Benedykta Perlitius w 30 dniu
po śmierci
Czwartek
29.03 Czwartek
5.04
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
PAŃSKIEJ
powołania do służby Bożej
1) W intencji kapłanów
16.30 Za ++ rodziców Różę i Feliksa
2) O nowe powołania do służby
oraz Wandę i Eugeniusza
Bożej
18.00 Za + Stefana Nowak od lokatorów
z ul. Gajowej 4
Piątek
30.03 Piątek
6.04
9.00 Droga Krzyżowa
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
oraz parafian
18.00 Za + Marię Kokot w 105 roczn.
Sobota
31.03
urodzin
20.00 LITURGIA WIGILII
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
PASCHALNEJ
Sobota
7.04
1) W intencji parafian
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
2) W intencji grup parafialnych
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za ++ Zygmunta i Edmunda Mazur
Niedziela
1.04
w roczn. śmierci
8.00 Za ++ Marię, Alfonsa i Krystiana
2) Dz. bł. w intencji Gabriela
Miszke
Parobiec z okazji 1 roczn. urodzin
10.00 Dz. bł. w int. Celiny Czapczyńskiej
Niedziela
8.04
z okazji 80 roczn. urodzin, wnuczki
8.00
Jagody z okazji urodzin
10.00 Za + Stanisławę Pulnik w 30 dniu
12.00 Dz. bł. w intencji Joanny Kubocz
po śmierci
z okazji urodzin
12.00 1) Dz. bł. w intencji Anity z okazji 65
17.00 Dz. bł. w int. Leszka Bazylińskiego
roczn. urodzin oraz rodziny
i Wojciecha Pohl z prośbą o zdrowie
2) Dz. bł. w intencji rodzin Dyrbuś,
Forgoł
17.00 Za + Elżbietę Kurowską
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Zmartwychwstał z grobu Pan
Alleluja!
Który za nas zawisł na drzewie krzyża
Alleluja!
Logika Bożej Miłości ofiarowuje nam ów „trzeci dzień”, w którym
cały świat zmartwychwstaje i zyskuje nowy horyzont znaczeń i sensów.
Chrystus przechodząc przez bramę śmierci i otchłani, przynosi w darze
światło i moc, które nie są już dłużej z tego świata. Ich źródłem jest Ojciec
Światłości, od którego pochodzi wszelka łaska i prawda. W historycznym
losie Człowieka: Jezusa Chrystusa, wyświetlone zostają w sposób realny
dzieje całego świata, dzieje każdego człowieka. Wraz z pierwocinami
zmartwychwstania ukazanymi w człowieku – Chrystusie do nowego życia:
życia w prawdzie, sprawiedliwości i miłości, budzi się każdy człowiek.
Z okazji nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy odnowionego i przemienionego życia. Niech rozbłyśnie w nas poranek
Wielkiej Nocy – kres mroku, śmierci, beznadziei. Karmiąc się Życiem, żyjmy na co dzień Zmartwychwstaniem. Niech Zmartwychwstały napełnia nas
mocą i pokojem, abyśmy umieli pokonywać zło, które znajduje się w nas
i wokół nas. Niechaj właśnie On zabierze wszystkie nasze lęki i niech prowadzi wszystkie nasze ziemskie drogi, abyśmy kiedyś mogli świętować
w domu Ojca.
Z modlitewną pamięcią
Duszpasterze

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwietnia:
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce
mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili
otwierać nowe drogi.

Adoracja
przy Bożym Grobie
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Legion Maryi
Dzieci
ul. Konopnickiej
ul. Poniatowskiego, ks. Piotra Skargi
ul. Paderewskiego, Mościckiego, Wybickiego
ul. Kościuszki
ul. Lwowska, Parkowa, Rycerska
ul. Roosevelta, Gajowa, Górna, Pogodna
Członkowie Żywego Różańca
Młodzież

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 Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..
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 Wielką środę (28.03) w plenerze chorzowskiego Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego odbędzie się tradycyjna Droga Krzyżowa, która przejdzie od kościoła św.
Wawrzyńca do kościoła św. Józefa w Skansenie. Początek o godz. 19.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to piękne nabożeństwo. Prosimy przenieść skarbce i latarki!
W Wielki Czwartek (29.03) o godz. 18.00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej
i adoracja w ciemnicy do godz. 21.00. W tym dniu w katedrze w Katowicach
o godz. 10.00 uroczysta Msza św. Krzyżma Świętego sprawowana przez wszystkich kapłanów Archidiecezji z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.
W Wielki Piątek (30.03) o godz. 9.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową, po czym rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego.
O godz. 18.00 zapraszamy na liturgię Męki Pańskiej i adorację Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 21.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy
i jakościowy. Kolekta przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie.

W Wielką Sobotę (31.03) od godz. 8.00 do 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
w Bożym Grobie. Plan adoracji znajduje się we „Wawrzynie” i gablotkach.
O godz. 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 i 16.00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.
W czasie poświęcenia pokarmów zostanie zebrana ofiara dla syryjskiej rodziny Jhona Salima Mriesha, którą wspiera nasza parafia. O godz. 20.00 zapraszamy na liturgię Wigilii
Paschalnej. Liturgia ta zostanie zakończona procesja rezurekcyjną. Prosimy przynieść
świece.
W niedzielę (1.04) obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Porządek
Mszy św. jest niedzielny. Kolekta w tym dniu jest ofiarą parafialną, a przed kościołem
zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory
świąteczne z nowenną do Miłosierdzia Bożego.
W poniedziałek wielkanocny (2.04) Msze św. będą odprawione wg porządku niedzielnego: 8.00; 10.00; 12.00; 17.00, o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory świąteczne połączone z nowenną do Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i KUL.
Codziennie po porannej Mszy św. zapraszamy na nowennę do Miłosierdzia Bożego.
W I czwartek (5.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów i sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo I-czwartkowe, w tym
dniu w kościele św. Floriana w Chorzowie odbędzie się konwent wielkanocny księży dekanatu Chorzów. Msza św. o godz. 19.00.
W I piątek (6.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz nabożeństwo.
O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele
charytatywne.
W I sobotę (7.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (8.04) przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie na Caritas
Archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na akcję „Śląskie dzieciom z Aleppo”.
O godz. 16.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień
Miłosierdzia.
Okazja do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi:
Wielki Czwartek – 15.00 – 17.30; 20.00 – 21.00
Wielki Piątek – 8.00 – 10.00; 15.00 – 17.30; 20.00 – 21.00
Wielka Sobota – 8.00 – 10.00; 14.00 – 18.00
Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, można je składać do skarbonki przy konfesjonale.
Na zakończenie uroczystości Triduum Paschalnego, Dzieci Maryi będą rozprowadzały
stroiki na stół wielkanocny, dochód jest przeznaczony na wakacyjne wyjazdy Dzieci Maryi.
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.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00. W oktawie wielkanocnej stały konfesjonał u św. Jadwigi będzie nieczynny.
W kwietniu i w maju 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.
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.

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

