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Intencje Mszalne
17.12 – 30.12
Poniedziałek
17.12 Poniedziałek
24.12
7.00 Dziękczynna za udaną operację
7.00 Dz. bł. w intencji Ewy z okazji
z prośbą o zdrowie dla całej rodziny
urodzin i imienin
18.00 Za + męża Bronisława w roczn.
8.30 Za ++ rodziców Marię i Wiktora
śmierci, ++ rodziców z obu stron
Wrona, ++ z rodzin Matuszyński,
Wrona
Wtorek
18.12 24.00 Dz. bł. w intencji parafian
7.00 Za + ojca Józefa w dniu urodzin
25.12
18.00 Dz. – bł. w intencji grupy formacyjnej Wtorek
8.00
33/12 oraz solenizantów Sylwii
10.00 Dz. bł. w intencji Kingi i Mikołaja
Klepackiej, Sabiny Michalskiej,
Blok
Moniki Wilk, Barbary Wywioł,
12.00 Dz. bł. w intencji Damiana Zuber
Emilii i Romana Michałka
z okazji 23 roczn. urodzin
Środa
19.12 17.00 Za + Paulinę Bacia, ++ z rodziny,
7.00 W intencji Ruchu Szensztackiego
znajomych
18.00 Dz. bł. w intencji Kamili i Sebastiana,
Środa
26.12
+ babcię Agnieszkę w 20 roczn.
8.00 Dz. bł. w pewnej intencji
śmierci
10.00 Dz. bł. w intencji Marty i Mirosława
Czwartek
20.12
Tabor z okazji 10 roczn. ślubu
16.30 Dz. bł. w intencji Anety Perzyńskiej
12.00 Za żywych i ++ z rodzin Kwaśny,
z okazji 35 roczn. urodzin
Cebula, Wróbel, Blokisz, Resner,
18.00 Za + męża Andrzeja Serafińskiego
Steuer, Hajda, Loth, Gromala
17.00
Piątek
21.12
Czwartek
27.12
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa,
++ z rodzin Goik, Gajdzik, Somerlik
7.00 1) Za + męża Gintra Lubinę
18.00 Za ++ Zbigniewa Drumlaka
w 47 roczn. śmierci, ++ teściów
w dniu urodzin
2)
Sobota
18.00 1) Za + Edwarda Ptak
2) Dz. bł. w pewnej intencji

22.12 Piątek
7.00
9.00 W intencji dzieci

Niedziela
23.12
8.00 Za ++ i poległych na stanowisku
pracy górników
10.00 Dz. bł. w int. Katarzyny Goł-Banaś
z okazji 50 roczn. urodzin,
syna Tadeusza z okazji 13 roczn.
urodzin
12.00
17.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę,
++ z rodziny Pałaszyńskich

28.12

Sobota
29.12
18.00 1) Za + Marię Romanczyk
2) Dz. bł. w int. Gizeli i Krystyna
Bełtowskich z okazji 55 roczn. ślubu
Niedziela
30.12
8.00
10.00 Dz. bł. w intencji Łucji i Józefa
z okazji roczn. ślubu
12.00 Dz. bł. w intencji Hanny Kastelik
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za + Kazimierza Gruszczak,
Stanisławę Kaczmarską,
++ z rodzin Gruszczak, Kaczmarski
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Święta Bożego Narodzenia to czas spotkania
z nowo narodzonym Jezusem.
To szczególny czas radości i refleksji.
Dzięki temu niech nasze serca zapłoną miłością,
a nasze dusze niech ogarnie uczucie podziwu i radości.
Niech przyjdzie Bóg w kruchości białego opłatka,
którym będziemy się dzielić z najbliższymi
w niepowtarzalnej atmosferze wigilijnego wieczoru,
a nade wszystko niech przyjdzie podczas Eucharystii.
W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań,
a w nadchodzącym roku wiele szczęścia,
pomyślności, radości, ciepła i optymizmu.
Wiara w Boże Narodzenie niech jeszcze bardziej zjednoczy nas
w miłości i usposobi ku dobru, niech dodaje sił do tworzenia
i realizacji zadań, które staną przed nami w Nowym Roku.
Trwajmy w tej zadumie wraz z Matką Bożą,
pochyleni nad Dzieciątkiem i rozpalajmy nasze serca
jak najwspanialszymi uczuciami względem Boga i ludzi.
Bo tylko miłość może przemienić świat i dać ludziom szczęście.
Duszpasterze

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język
właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Odeszli do Pana
15.09 – Śniegoń Eugeniusz l.70
18.09 – Ochudło Janina l. 73
30.10 – Klinkert Andrzej l. 92

3.11 – Stawowa Renata l. 81
7.11 – Kurowski Adam l. 56

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo
popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. o godz. 6.30 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 (16.12) 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 (23.12) obchodzimy IV Niedzielę Adwentu. Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Msza św. o godz. 8.00 będzie odprawiona za
zmarłych i poległych na stanowisku pracy górników.
W poniedziałek (24.12) przypada wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00, 8.30 – dla uczestników rorat i 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.
We wtorek (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.
W środę (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 okresie kolędowym (do 18 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 czwartek (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 piątek (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 (30.12) przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na zapłatę za zużytą energię elektryczną.
Okazja do spowiedzi św. przed świętami Bożego Narodzenia:
czwartek – 15.30 – 16.30/dzieci i młodzież/; 17.30 – 18.00
piątek – 17.00 – 18.00
sobota – 8.00 – 9.00 17.00 – 18.00
niedziela – pół godz. przed Mszą św.
poniedziałek 24.12 – 8.00 – 9.00; 14.00 - 15.30.
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.
Można nabyć ciekawy film o naszej parafii „Kościółek św. Wawrzyńca 1599-2018”
autorstwa naszych parafian Marcina Olszewskiego i Jerzego Mańdoka ukazujący historię i współczesność naszej parafii. Cena 15 zł..
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.
Dzieci Maryi przed kościołem rozprowadzają sianko na stół wigilijny i inne pamiątki
z naszego kościoła. Dochód jest przeznaczony na działalność tej grupy parafialnej.
W czwartek 3 stycznia 2019 r. o godz. 19.00 w katowickim Spodku po raz kolejny
będzie organizowany koncert kolęd „Betlejem w Spodku”. Bilety w cenie 50 zł.
oraz 80 zł. do nabycia w kancelarii i zakrystii.
W grudniu i styczniu są wolne intencje mszalne. Zamówione Msze św. są wyrazem
naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji znajduje się na stronie
internetowej parafii oraz w gablotce.
Serdecznie zapraszamy do udziału w samolotowo-autokarowej Parafialnej Pielgrzymce Śladami św. Pawła do Grecji, która jest planowana w dniach od 2 do 11 lipca 2019 r. W programie ATENY – AKROPOL – AGORA – AREOPAG – MORZE
JOŃSKIE – MORZE EGEJSKIE – KANAŁ KORYNCKI – MYKENY – NAFPLIO –
KALAMBAKI – TERMOPILE – METEORY – TESALONIKI – DELFY. Przewidziany jest także czas na dwudniowe plażowanie w Nea Kios. Koszt wraz z opłatą na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to 3653 PLN oraz 150 EUR. Szczegóły znajdują się na
stronie internetowej parafii oraz w gablotkach. Zaliczka przy zapisie na pielgrzymkę
wynosi 300 zł od osoby. Są już pierwsi chętni. Zgłoszenia przyjmuje ks. Dawid Ledwoń.
Katowicka Kuria Archidiecezjalna zaprasza wiernych do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes, która odbędzie się 5 -13 maja 2019 r..
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku
do piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30. W okresie kolędowym do końca
stycznia stały konfesjonał będzie czynny tylko w godzinach dopołudniowych od 10.00
do 12.00. Tradycyjnie już nie będzie stałego konfesjonału w okresie Bożego Narodzenia do 6 stycznia.

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

