Intencje Mszalne
14.01 – 27.01
Poniedziałek
14.01 Poniedziałek
21.01
7.00 1) Za + Józefa Parzyjagła w 2 roczn.
7.00 Za ++ dziadków Annę i Jerzego
śmierci
18.00 Za + Joannę Piotrowską od lok.
2) Za ++ rodziców Feliksę
z ul. Konopnickiej 36
i Stanisława, + brata Waldemara
Wtorek
22.01
Wtorek
15.01 7.00 Za ++ dziadków Urszulę
7.00 1) Za ++ męża Stefana Lisieckiego
i Wincentego, Mariannę i Józefa
w roczn. urodzin, brata Rudolfa
18.00 Za ++ babcie Julię i Stefanię, wujka
Adamczyk, ++ rodziców i teściów
Piotra, dusze w czyśćcu cierpiące
2)
Środa
23.01
Środa
16.01 7.00
7.00 1) Za ++ Władysławę i Józefa
18.00 Za ++ Emmę i Urbana Loth,
z okazji urodzin
++ rodziców Marię i Józefa Steuer,
2) Za + szwagierkę Marię Lubina
++ pokrew. z obu stron, Cecylię
w 3 roczn. śmierci
Ochsenfarth
Czwartek
7.00
18.00 W intencji Parafialnej Rady
Duszpasterskiej

17.01 Czwartek
24.01
16.30
18.00 Za + Elżbietę Wasłowicz od sąsiadów
z ul. Rycerskiej 22

Piątek
18.01 Piątek
25.01
7.00 W intencji Ruchu Szensztackiego
7.00
18.00 W intencji Oazy +
18.00 Za + Zofię Szydłowską w 30 dniu
po śmierci
Sobota
19.01
Sobota
26.01
18.00 1) Za + męża Wilhelma w 17 roczn.
śmierci, brata Pawła, ++ rodziców
18.00 1) Za + ojca Jana Orwat, ++ z rodziny
i pokrew. z obu stron
2) Za + Idziego Sroczyńskiego
2) Za ++ rodziców Annę i Stanisława
od przyjaciół
Witkowskich w roczn. śmierci
Niedziela
27.01
Niedziela
20.01 8.00 Za + Andrzeja Serafińskiego
8.00 Za + Zdzisława Nowickiego od lok.
w 1 roczn. śmierci
Roosevelta 3
10.00
10.00 Za ++ syna Marusza, + męża
12.00 Dz. bł. w intencji Mai Cieśla z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji Zuzanny Lupa
1 roczn. urodzin
z okazji chrztu oraz rodziny
17.00 Dz. bł. w intencji grupy 33/12
17.00 Za + Józefa Łatkę w roczn. śmierci,
oraz solenizantów, Tadeusza
++ z pokrew. z obu stron
Szafrańca, Ilony Merta, Katarzyny
Kowalczyk, Artura Góreckiego
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Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000
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Peregrynacja relikwii św. Floriana w Chorzowie
4 maja 1994 r. miała miejsce uroczystość sprowadzenia relikwii św. Floriana,
Patrona Miasta Chorzowa z Wawelu. Odbyła się ona z udziałem Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz Metropolity Katowickiego
Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Relikwie zostały złożone w kościele-sanktuarium
św. Floriana, od wielu lat pełniącym rolę centralnego ośrodka kultu tego Świętego
w archidiecezji katowickiej.
W dokumencie Kongregacji Kultu i Sakramentów Świętych czytamy:
„Wierni miasta Chorzów darzą szczególnym kultem Świętego Floriana męczennika,
którego od dawien dawna hutnicy czczą jako swego niebieskiego protektora.” Te słowa dokumentu Stolicy Apostolskiej nie są kurtuazyjnym zwrotem. Święty Florian jest
rzeczywiście bardzo bliski mieszkańcom naszego miasta. Jest opiekunem ludzkiego
dorobku. „Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary
i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą
w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.” (Jan Paweł II) Stąd w jednej z pieśni śpiewamy: „Czujny Strażniku
Domu Bożego, Tyś gospodarzem mienia naszego.”
W Chorzowie św. Florian cieszy się szczególnym kultem. Jego figury znajdują się w najstarszych kościołach miasta. W niektórych, jak np. w kościele św. Barbary
czy św. Marii Magdaleny, umieszczone są w ołtarzu głównym. Szczególnym znakiem
czci był zamiar wybudowania kościoła poświęconego św. Florianowi. Kościół ten
powstał w Chorzowie w 1959 r. Wkrótce stał się on w diecezji katowickiej miejscem
dorocznej Mszy świętej odprawianej w intencji strażaków, hutników i metalowców
przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Zwyczaj ten jest kontynuowany przez
Metropolitę Katowickiego Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia oraz abpa Wiktora
Skworca. Obecnie kościół św. Floriana posiada status sanktuarium św. Floriana.
W roku 1993 ks. Henryk Markwica, ówczesny dziekan dekanatu chorzowskiego, zaproponował, aby miasto zwróciło się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie
św. Floriana patronem Chorzowa. Zamiar ten zyskał poparcie władz miejskich.
19 października, Kongregacja do spraw Kultu Bożego przy Stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, przesyłając dokument na ręce Metropolity
Katowickiego.
W tym roku od tamtych wydarzeń mija 25 lat. Dlatego przygotowując się do
srebrnego jubileuszu Patronatu Św. Floriana nad naszym Miastem, pragniemy,
aby poprzez znak relikwii zagościł On w naszych parafiach, stąd zrodziła się inicjatywa peregrynacji relikwii św. Floriana po chorzowskich parafiach. Rozpocznie się ona
w niedzielę 27 stycznia w naszej parafii, a później relikwie nawiedzą pozostałe chorzowskie kościoły. Mam nadzieję, że peregrynacja nie tylko przybliży nam jeszcze
bardziej postać Patrona Miasta, ale pozwoli za jego pośrednictwem wyprosić wiele
łask dla nas i dla naszej „małej ojczyzny”, – jaką jest Chorzów.
Św. Florianie – Patronie naszego Miasta – módl się za nami

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Wydarzyło się...

5 października - odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca,
po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.
7 – 14 października - odbyły się w naszej parafii misje parafialne związane z 50-leciem
parafii. Misje poprowadzili Misjonarze Oblaci z Koszutki: o. Piotr Prauzner-Bechcicki
i o. Sebastian Stasiak. Codziennie odbywały się nauki ogólne, różaniec misyjny i apel
misyjny. Ponadto swoje nauki stanowe mieli: mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, a także w różnych rejonach parafii odbywały się Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wielu parafian uczestniczyło w „Nocy Nikodema” – wieczorze uwielbienia oraz w Drodze Krzyżowej ulicami parafii odbył się również misyjny dzień chorych. Na zakończenie przy krzyżu
misyjnym odbyło się zawierzenie parafii Bożemu Sercu.
14 października – odbył się XVIII Dzień Papieski, w czasie którego zbierano pieniądze
na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
21 października – odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 80-lecia sprowadzenia kościoła
św. Wawrzyńca do Chorzowa, 50-lecia powstania parafii oraz 40-lecia zatwierdzenia parafii. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy naszej Archidiecezji ks. bp Marek
Szkudło, Mszę św. koncelebrowali kapłani pracujący wciągu 50 lat w naszej parafii
oraz proboszczowie chorzowskich parafii.
18 październik – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego.
Obecnie w naszej parafii istnieje 2 kręgi Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje
kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu
w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.
W październiku – rozpoczęliśmy remont wieży w naszym kościele, zostały m. in. wymienione pionowe deski oraz całość zaimpregnowano środkami firmy „Remmers”
16 listopada - odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji
ich święta patronalnego.
29 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. 1 ministrant otrzymał pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.
30 listopada - zostały zakończone i odebrane przez Konserwatora Zabytków prace związane z remontem naszej wieży i wymianą okien.
3 grudnia - rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”.
W tym roku roraty w swojej treści nawiązywały do programu roku duszpasterskiego, którego hasłem jest „W mocy Bożego Ducha”.
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo.
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 i okazja do spowiedzi.
W okresie kolędowym (do 16 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.

W niedzielę (13.01) przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu
Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. O godz. 16.00 koncert kolęd rodzin kolędujących połączony
z nabożeństwem fatimskim.
W czwartek (17.01) przypada wspomnienie św. Antoniego, opata, o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a później spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W piątek (18.01) czcimy Boże Miłosierdzie, po Mszy o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, o godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy+, po Mszy św.
spotkanie w salce. W tym dniu rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W sobotę (19.01) wspominamy św. Józefa Sebastiana Pelczara, w tym dniu odbędzie się
kolęda dodatkowa na indywidualne zgłoszenia, dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana
w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia chętnych chcących przyjąć księdza w tym dniu
przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
W niedzielę (20.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na remonty naszego kościoła. O godz. 16.30 zapraszamy na wspólne kolędowanie z Dziećmi Maryi.
Od poniedziałku wracamy wciągu tygodnia do tradycyjnego porządku nabożeństw.
W poniedziałek (21.01) przypada wspomnienie św. Agnieszki, dz..
W czwartek (24.01) przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego.
W piątek (25.01) obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła. W tym dniu kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W sobotę (26.01) przypada wspomnienie św. bpów Tymoteusza i Tytusa. Tego dnia
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju młodzież naszej Archidiecezji będzie przeżywać Światowe Dni Młodzieży z ojcem świętym Franciszkiem w ramach
„Panamy na Śląsku”.
W niedzielę (27.01) przypada III Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się peregrynacja relikwii św. Floriana, na każdej Mszy św. będzie można oddać cześć relikwiom Patrona naszego Miasta, a o godz.
16.30 zapraszamy na nabożeństwo ku Jego czci.
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 styczniu i w lutym 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.
Parafia św. Jadwigi śl. zaprasza na Parafialny Bal Karnawałowy, który odbędzie się
w sobotę 02.02 w Sali Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego 17. Początek o godz. 19.00.
Koszt 70 zł od osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej.”
Parafia Ewangelicka w Chorzowie zaprasza na Koncert Kolęd w niedzielę 13.01
na godz. 16.00 do kościoła im. ks. M. Lutra przy ul. Powstańców 13.
Największe uczelnie województwa śląskiego, Miasto Katowice oraz GórnośląskoZagłębiowska Metropolia zapraszają na trzecią edycję Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. To największe na południu Polski wydarzenie popularyzujące naukę i jedno z największych tego typu przedsięwzięć w kraju. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na publiczność festiwalową będzie czekać m.in.: ponad 130 stanowisk
pokazowych, dziesiątki wykładów i warsztatów, wystawy i występy artystyczne
oraz mnóstwo stref specjalnych: strefa kosmiczna, strefa e-sportu, strefa dziecka i strefa
OFF Science (w której odbędzie się Przegląd Garażowych Wynalazków). W festiwalu
weźmie udział kilkudziesięciu gości specjalnych, na czele z astronautką NASA Nicole
Stott. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbędzie się w niedzielę 13 stycznia i w poniedziałek 14 stycznia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl.

