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Słowo Boże dziś:
n w ziął go na bok, 
osobno od tłumu, wło

żył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mujęzyka; spojrzaw
szy w niebo, westchnął i rzekł 
do niego: Effatha, to znaczy: 
„Otwórz się!”

Mk 7,31-37

XXIII 
Niedziela Zwykła

w

i

Podczas naszych rozmów często padają zdania: „Czy ty liczysz na cuda?”, czy też: „Ja w cuda nie 
wierzę” . Może więc warto postawić sobie to pytanie: Czy wierzę w cuda?. A skoro nie szukam cudów, 
to czego szukam? W naszej duchowej chorobie potrzebujemy kogoś, kto mógłby nas dotknąć, byśmy 
mogli zobaczyć, usłyszeć. Bóg może, On chce nas dotknąć i uzdrowić. Tylko przy tej okazji chce, 
byśmy coś przemyśleli. Ale człowiek nie lubi naprawiać, konserwować, regenerować. Chce być spraw
ny - j a k  za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Przypominam sobie opowieść o kaznodziei, który zbierał homilie i po latach zadał sobie pytanie: 
Gdzie są owoce moich kazań?. Każdy z nas może zapytać o owoce swego życia. Bóg zaprasza nas do 
współpracy w uzdrawiającym dotykaniu człowieka grzesznego, słabego. Czasem tylko nie umiemy 
temu sprostać. Innym razem człowiek chory nie chce nawet, byśmy się do niego zbliżali.

Dotyk Boga uleczył. Najpierw, dlatego że chory zrozumiał, iż ma już  dość choroby. Ale uleczył 
również dlatego, że chory uwierzył, iż ten, który ma go dotknąć, chce go uzdrowić. Świat potrzebuje i 
wiary w cuda, i cudów. Pozostaje nam tylko pamiętać, że najbardziej potrzebuje jednego -  dotknięcia 
Miłością.
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W przyszłą niedzielę - 16 września br. - gościć będziemy w 
naszej parafii ks. Pawła BULA (na zdjęciu obok z makietąnowe- 
go kościoła, którą wykonał włsanoręcznie na podstawie p ro 
jek tu  architekta), proboszcza Parafii Matki Boskiej Nieustają
cej Pomocy i świętej Rozalii w Maciej ko wicach. Wygłosi pod
czas każdej Mszy św. homilię i prosić będzie o pomoc materialną 
na budującą się nową świątynię. Oczekując jego wizyty przybli
żamy naszym czytelnikom historię maciejkowickiej wspólnoty.

Maciejkowice sąnajdalej na północ wysuniętą 
częścią miasta Chorzów. Najstarsze źródła hi
storyczne, pochodzące z dnia 14 lipca 1421 r., 
potwierdzają istnienie wsi Maciejkowice, z któ
rej zbierano dziesięcinę na utrzymanie kościoła 
w pobliskich Michałkowicach.

Do końca XIX wieku Maciejkowice należały 
do powiatu bytomskiego, stanowiąc jedną z sa
modzielnych gmin. W 1930 r. zostały połączone 
ze w sią Chorzów (obecnie Chorzów Stary) a 
mocą uchwały Sejmu Śląskiego z dnia 1 lipca
1934 r. włączono je  do miasta Królewska Huta 
(przedwojenna nazwa miasta Chorzów). Nadal 
jednak należały do parafii w Michałkowicach.

W 1932 r. wybudowano w Maciej ko wicach 
baraki dla bezrobotnych z Chorzowa i okolic.
Ludność wzrosła wówczas do 5 tysięcy. Ten fakt 
sprawił, że dostrzeżono konieczność budowy 
kościoła, gdyż do Michałkowie było kilka kilo
metrów. W 1936 r. powstał Komitet Budowy 
Kościoła w Maciej ko wicach. Tuż przed II Wojną 
Światową zakupiono działkę pod probostwo i 
nowy kościół. Powstały także plany kościoła, a 
także kupiono pewne ilości materiałów budow
lanych. Niestety wybuch wojny w 1939 r. prze
szkodził rozpoczęciu budowy świątyni w Ma
ciej ko wicach.

Po wojnie odżyły nadzieje na realizację pla
nów sprzed 1939 r. Okazało się jednak, że do
piero po wydarzeniach w czerwcu 1956 r. po
wstała możliwość utworzenia w Maciej ko wicach 
struktur parafialnych. W dniu 17 stycznia 1957 
r. pierwszym administratorem , z ramienia kurii 
biskupiej w Katowicach, został mianowany ks.
Ernest Werner. Władze państwowe nie zgodziły 
się na budowę nowego kościoła, ajedynie na ada
ptację budynku gospodarczego na cele kultu.
Dnia 3 lipca 1957 r. przejęto budynek gospodar
czy należący do majątku "Antoniów" (Antonio-

wiec) i zaczęto go 
adaptować na ko
ściół parafialny.
Jeszcze  w tym  
samym roku, w dniu 13 grudnia, ówczesny or
dynariusz katowicki ks. Bp Stanisław Adamski, 
ustanowił w Maciej ko wicach kaplicę publiczną. 
Prace adaptacyjne obiektu trwały kilka lat. W 
tym samym czasie budowano także probostwo.

Oficjalny początek parafii w Maciejkowicach 
to dzień 1 lipca 1958 r. W tym dniu została usta
nowiona samodzielna stacja duszpasterska, tzw. 
"kuracja" , powstała z parafii Michałkowice i 
Chorzów Stary. Nosiła ona tytuł: Parafia Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Rozalii w 
Chorzowie III - Maciejkowicach. Dekret po
twierdzający istnienie parafii wydano w 1984 r.

Trud tw orzenia w spólnoty parafialnej, a 
przede wszystkim systematycznej pracy dusz
pasterskiej wziął na siebie ks. Ernest Werner, naj
pierw jako administrator, a później jako pro
boszcz. Parafia liczyła w 1958 roku około 5 ty
sięcy ludzi, dlatego ks. Wernerowi w pracy dusz
pasterskiej i katechetycznej pomagali wikarzy.

Ks. Ernest Werner pełnił posługę proboszcza 
w parafii maciejkowickiej przez 22 lata. W 1979 
r. odszedł na emeryturę (zmarł 15.06.1992 r. w 
Kochłowicach). Nowym proboszczem został ks. 
Paweł Kaszuba. Ze względu na zmniejszenie licz
by parafian, od tamtego czasu w Maciejkowi
cach na pracowali już wikariusze.

Ks. Paweł Kaszuba był proboszczem w Ma
ciejkowicach do 27 lipca 2003 r. a jego miejsce 
zajął ks. Paweł Bul. Po wizytacji biskupiej w 
listopadzie 2003 r., zapadła decyzja o rozbiórce 
"starego" kościoła i wybudowaniu nowej świą
tyni w Maciejkowicach. Metropolita Katowic
ki, ks. Abp Damian Zimoń, dekretem z dnia 16 
grudnia 2003 r. wyraził zgodę na budowę nowe-
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go kościoła. Realizacji tego przedsięwzięcia pod
jęła się cała wspólnota parafialna, a zwłaszcza 
ks. Proboszcz Paweł Bul. Przy wielkiej pomo
cy całej diecezji, a szczególnie ofiarności wspól
noty maciejkowickiej.

Budowa nowego budynku kościoła w Ma
ciej ko wicach ruszyła między innymi dzięki od
szkodowaniom za szkody górnicze. Pierwotna 
świątynia, która miałaby ponad 50 lat, już nie 
istnieje. Jak wspomina tutejszy budowniczy ks.
Paweł Bul, jej wyburzenie było dla parafian wiel
kim przeżyciem. Któregoś dnia mieszkańcy wy
nosili na zewnątrz ławki. Niektórzy z nich ze 
łzami w oczach widzieli siebie przystępujących 
tu do Pierwszej Komunii. -  Tamten kościół bu
dowały całe rodziny, powstawała wtedy nowa 
parafia, towarzyszył temu wielki zapał. Decy
zja o wyburzeniu spotkała się jednak z ogólną 
aprobatą mieszkańców, którzy zdawali sobie 
sprawę z zagrożenia -  zapewnia proboszcz. Dziś 
w miejscu wyburzonego kościoła stoi piękna 
świątynia (foto obok).

Na terenie parafii znajduje się także Kaplica św. Barbary, przy dawnej kopalni "Barbara Chorzów". 
Kaplica została ustanowiona i poświęcona w dniu 30 listopada 1980 r. przez ks. Bpa Józefa Kurpasa.

Urząd Miasta Chorzów informuje, że od 1 września br. rozpoczęła się realizacja 
programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców naszego miasta powyżej 
65. roku życia finansowanego z budżetu miasta. Adresatami programu są osoby z 
tzw. grupy podwyższonego ryzyka, czyli szczególnie narażone na powikłania 
pogrypowe. Celem akcji, która potrwa do 10 grudnia br., jest obniżenie zachorowal
ności, jak również promowanie postaw prozdrowotnych i korzyści płynących z 
profilaktyki wśród chorzowian. Szczepienia wykonywane w wyznaczonych 12 

placówkach opieki zdrowotnej na terenie naszego miasta są bezpłatne.
Zachęcamy mieszkańców naszej parafii, którzy ukończyli 65. lat oraz są zameldowani na stałe lub 

czasowo w Chorzowie, do skorzystania z bezpłatnego szczepienia, które otrzymać można w:
NZOZ „ŚW. PAWŁA 11 A” przy ul. Św. Pawła 11 A - od poniedziałku do piątku w godz. 8 00- 

17°° oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8°°-12<M). Rejestracja: od poniedziałku do 
piątku w godz. 800- 1700 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 800-1200 (telefon do rejestra
cji: 32 249 62 16 lub 32 348 12 16;

NZOZ „ATOMED” przy ul. Św. Pawła 11 - od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-1800 
Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 (telefon do rejestracji: 32 736 61 51);

NZOZ „PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH SŁOMCZYŃSKA” przy ul. Św. Pawła 11
- od poniedziałku do piątku w godz. 8°°-18<M) Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1730 
(telefon do rejestracji: 32 348 12 48);

NZOZ „CENTRUM MEDYCZNE ŚW. PAWŁA” przy ul. Św. Pawła 11 - od poniedziałku do 
piątku w godz. 8°°-18(m Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 (telefon do rejestracji: 
32 241 12 71).

UWAGA! NA SZCZEPIENIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI!
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Niedziela
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 września 2012
730
900

1030
1200

15°'

1630
1700

Poniedziałek

(gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
1. Z a+  Stanisława LINEK - Msza św. of. od lokatorów z domu przy ul. Sw. Pawła 22 i 22a
2. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Teodora SOKOŁOWSKIEGO w 30. dniu po śm.
3. Za + męża, ojca i dziadka Czesława ZWOLANKIEWICZA w r. 75. urodzin oraz za 

wszystkich ++ z rodziny

1. (dziękczynna): w int. solenizantki Weroniki PISZCZEK z ok. 18. urodzin oraz o bł. B.
i zdr. dla rodziców, siostry Magdaleny i całej rodziny

2. (dziękczynna): w int. solenizanta Józefa BORCZYK z ok. jubileuszu 80. urodzin - 
Msza św. of. od dzieci /TD/

1. Za + żonę, matkę, babcię i córkę Bronisławę DEMARCZYK w 1. r. śm.
2. (dziękczynna): w int. rocznego dziecka Mateusza MIEDZA oraz o bł. B. i zdr. dla 

jego rodziców i chrzestnych
NIESZPORY
1. (dziękczynna): w int. małżonków Franciszka i Jadwigi KSIĘŻYK z ok. urodzin
2. (dziękczynna): w int. solenizanta Wojciecha KOLARZ z ok. jubileuszu 50. urodzin 

oraz o bł. B. dla żony Anny, syna Witolda i córki Marty /TD/
__________________________________________________________10 września 2012

(krypta)!™ (gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
800 (dziękczynna): w int. członków Legionu Maryi naszej parafii z ok. patronalnego święta 

1800 1. Za + Andrzeja DĄBKIEWICZA - Msza św. of. od działkowców Ogrodów im. K. Miarki
2. Za + Krystynę WCISŁO - Msza św. o f od rodziny PIEKARZ

Wtorek____________________________________________________________________11 września 2012
(k ry p ta )!(g re g o r ia n k a ):  Za + matkę Helenę DENDRA

800 1. Za + matkę Helenę PROMNIK w r. urodzin i w 2. r. śm. oraz za ++ ojca Ryszarda
PROMNIK i dziadków MARUSZCZYK-PROMNIK 

2. Za + Marię BIEWALD w r. 90. urodzin o spokój jej duszy i życie wieczne - Msza św. 
of. od koleżanki Jadwigi 

1800 1. Za + Annę GAJOWY w r. śm.
2. Za + matkę, babcię i prababcię Stefanię GIEC w 30. dniu po śm.

Środa_______________________ Uroczystość N M P Piekarskiej__________________ 12 września 2012
(krypta)!™

800
l 8°o

1845
Czwartek

(gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
Za + męża, ojca i dziadka Jerzego GRZEŚKOWIAK w 6. r. śm.

Spotkanie z animatorami przygotowującymi młodzież do Bierzmowania 
__________ Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK._________ 13 września 2012

DZIEŃ FATIMSKI
(gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
Za + matkę Rozalię MULAS w r. śm. oraz za ++ matkę Martę i ojca Walentego MULAS, 
teściów KORCZ i synową Bożenę KORCZ
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE i procesja z figurą Matki Bożej dookoła kościoła
1. Do Op. B. przez wst. MB Fatimskiej i św. Józefa we wszystkich intencjach fatimskich

(krypta) 7°'

I 7 0 0

18°()



19«°

19°°
Piątek

2. Za ++ Tadeusza KOWALCZYK, rodziców z obu stron, siostrę Leokadię, brata 
Bronisława i jego żonę Reginę 

Druga nauka przedślubna w kancelarii parafialnej 
Nauka chrzcielna w salce przy kościele
______________Święto Podwyższenia Krzyża Świętego_____________14 września 2012
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(krypta)!™ (gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
800 1. (dziękczynna): w int. solenizanta Józefa LECHOCKIEGO z ok. jubileuszu 70. urodzin

oraz o bł. B. dla całej rodziny /TD/
2. (dziękczynna): w int. solenizantki Elżbiety KNOP z ok. jubileuszu 80. urodzin oraz o 

bł. B. dla dzieci, wnuka i rodziny 
NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ za zmarłych zalecanych
1. Za + ojca Jerzego NOWAK w 14. r. śm. oraz za ++ matkę Genowefę, teściów i 

dziadków z obu stron
2. Za + ojca Wilhelma FRIEDRICH w 18. r. śm. oraz za ++ matkę Adelajdę i męża 

Edwarda ŁUKASIK w r. urodzin
Sobota_______________________ Wspomnienie NM P Bolesnej__________________15 września 2012

l 7i5

1800

(krypta)!0.

1300
1630
l 7oo

1800

Niedziela

(gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
1. Za + Ryszarda MY ŚLIŃ SKIEGO
2. Za ++ Różę w miesiąc po śm. i Józefa KACZMAREK oraz Damiana KACZMAREK 
(ślub): w int. nowożeńców: Ireneusza WIECZOREK i Barbary HAMILKA
(w j.  niemieckim):
Okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu
Za + męża, ojca, dziadka Gintera GUT w 3. r. śm. oraz za ++ rodziców Alfreda i Eleonorę 
SEGET i teściów Ludwika i Paulinę GUT

__________________X X IV  NIEDZIELA ZWYKŁA________________ 16 września 2012
46. ŚWIATOWY DZIEŃ SRODKOW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

730 (gregorianka): Za + matkę Helenę DENDRA
900 Za ++ dziadków Ryszarda i Marię NEUMANN oraz Adolfa i Paulinę ZUGA 

1030 Za + męża, ojca, dziadka Teodora TOPOREK w 14. r. śm. oraz za ++ dziadków
TOPOREK-KOZŁOWSKI, męża, ojca i dziadka Wiesława MAŁYSZKO w 12. r. śm. 
oraz dziadków MAŁYSZKO-SOBOLEWSKI 

1200 1. Za + męża Józefa ALOSZKO w 14. r. śm. oraz za ++ syna Zbigniewa ALOSZKO,
teściów Wincentego i Paulinę ALOSZKO, Wiesławę CZUCHRAJ, prawnuka Szymona 
KUCZKA i Józefa SZCZEPAŃSKIEGO 

2. Za ++ rodziców Stanisława, Helenę, Józefa i Aleksandrę, dziadków, ++ z rodziny 
NOW OGRODZKI-MARKIEW ICZ-IM PIEROW ICZ 

1500 1. (chrzcielna): w int. dzieci: Pawła KLIŚ, Laury SZARZEĆ, Damiana DOSKOCZ,
Michała DOSKOCZ, Pauliny SONTAG oraz w int. rocznego dziecka Amelii KLIMZA 
oraz o bł. B. i zdr. dla ich rodziców i chrzestnych 

2. (dziękczynna): w int. solenizantki Urszuli WITKOWSKIEJ z ok. 25. urodzin oraz o 
bł. B. dla męża i całej rodziny 

1630 NIESZPORY
1700 Za + matkę Walerię w 8. r. śm. oraz za ++ męża Mariana, syna Henryka i braci Stanisława, 

Roberta i Jerzego



O R E M U S - 6 - O R E M U S

O G ŁO SZEN IA PARAFIALNE
Chrześcijański sposób świętowania niedzieli 

ciągle uświadamia nam, że zbliżamy się do dnia 
niekończącej sie radości i chwały. Niedzielna 
celebracja zwycięstwa Chrystusa zapow iada 
dzień, w którym i my Jego m ocą zwycięsko 
wyjdziemy ze wszystkich prób doczesności. 
Zanim jednak nadejdzie pełen blasku Dzień 
Pański, musimy uczyć się, dostrzegać ślady Boga 
w doczesnośc i. U zd ro w ien ie  op isan e  w 
rozw ażanym  dziś fragm encie  E w angelii 
pokazuje, że to właśnie Chrystus otwiera nasze 
oczy i pozwala dostrzec więcej niż dotychczas.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na 
zakup opału na zimę składamy serdeczne „Bóg 
zapłać” . Zapraszamy dziś jeszcze na nieszpory 
niedzielne o godz. 16.30.

W poniedziałek (10.09) O godz. 8.00 Msza 
św. w intencji Legionu Maryi naszej parafii pod 
wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy i Wielce 
Łaskawej z okazji patronalnego święta i 20. 
rocznicy powstania Legionu w naszej parafii. 
Z apraszam y w ięc w szystk ich  członków , 
auksy lia to rów  i sym patyków  L egionu  do 
wspólnej modlitwy dziękczynnej.

O godz. 16.30 na probostwie pierwsze w 
nowym roku szkolnym spotkanie katechetów 
obydwu szkół leżących na terenie naszej parafii.

Od poniedziałku - 10 września br. - w 
każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. 
(tj. o godz. 18.45) w naszym kościele spotykać 
się będzie nowo powstała grupa modlitewna. 
W programie spotkania: wspólna modlitwa 
Nieszporów  z Liturgii Godzin, następnie 
w ystaw ienie N ajświętszego Sakramentu i 
krótka adoracja. Po modlitwie (w zależności 
od potrzeb) spotkanie ew angelizacyjne w 
salce. Serdecznie zapraszamy!

W tym dniu w parafii św. Franciszka z Asyżu 
na Klimzowcu odbędzie się pierwsze w nowym 
roku szkolnym spotkanie nauczycieli Chorzowa. 
Rozpoczęcie M sząśw. o godz. 17.00 a po niej 
spotkanie w klubie „Francesco”.

W poniedziałek 43. osobow a grupa pod 
przew odnictw em  ks. Jana SO Ł T Y SIK A  
w y jeżdża do W łoch. Jest to 12-dn iow a 
pielgrzymka, podczas której uczestnicy zwiedzą

Sienę (zw iązaną ze św. Katarzyną), Subiaco 
(związane ze św. Benedyktem), Tivoli (jedną z 
najciekaw szych m iejscow ości w okolicach 
Rzymu, słynącą z zabytków starożytności, oraz 
przepięknych ogrodów i fontann), Rzym, Ciscia 
(san k tu a riu m  św. R ity ), P e ru g ię  (m iasto  
czekolady) i Padwę (związaną ze św. Justyną i 
św. Antonim ). Po raz pierw szy pielgrzym ka 
zostanie połączona z 7-dniowym wypoczynkiem 
nad morzem Śródziemnym w kurorcie Battipaglia 
koło Neapolu. W tym czasie przewidziany jest 
także wyjazd na krater Wezuwiusza i do Neapolu 
oraz rejs i całodzienny pobyt na rajskiej wyspie 
Capri.

Z b ió rk a  uczestn ik ó w  p ie lg rzym ki w 
poniedziałek 10 września o godz. 4.30 na placu 
kościelnym. Rozpoczęcie wspólną Mszą św. w 
naszym kościele i o godz. 5.00 wyjazd. Powrót 
grupy planowany jest w piątek 21 września br. 
w późnych godzinach wieczornych.

We wtorek (11.09) 57. urodziny obchodził 
będzie pochodzący z naszej parafii ks. Edward 
CHMIEL, obecnie proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie Starym. Składamy mu 
nasze najserdeczniejsze życzenia i polecamy 
opiece św. Józefa.

W środę (12.09) Uroczystość Najświętszej 
M aryi Panny P iek arsk iej - M atki 
S p ra w ied liw o śc i i M iło śc i Społecznej - 
głównej patronki archidiecezji katowickiej. 
Im ię M aryi czcim y w K o śc ie le  w sposób 
szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, 
Królowej nieba i ziemi, M atki m iłosierdzia. 
Dzisiejsze wspomnienie - „imieniny” Matki Bożej
- przypominają nam o przywilejach nadanych 
Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie 
otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i 
wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Po M szy św. o godz. 8.00 nabożeństw o 
wotywne do św. Józefa.

O godz. 18.45 na p robostw ie spotkanie 
wszystkich animatorów, którzy w ubiegłym roku 
szkolnym  przygotow yw ali kandydatów  do 
Bierzmowania.

W czwartek (13.09) Wspomnienie świętego 
Jana Chryzostoma, biskupa Konstantynopola
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i doktora K ościoła  - zapam iętanego  jako  
wybitnie uzdolnionego kaznodzieję, stąd jego 
przydomek „złotousty”, czyli Chryzostom;

Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. O godz.
17.00 nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą 
MB Fatim skiej dooko ła  kościo ła . Podczas 
Różańca zebrana zostanie kolekta na kwiaty do 
feretronu i ołtarzy maryjnych. O godz. 18.00 
Msza św. we wszystkich intencjach fatimskich 
oraz w int. Duchowej Adopcji Życia Poczętego. 
Intencje odczytywane przy różańcu fatimskim 
prosim y składać w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej).

O godz. 19.00 druga nauka przedślubna w 
kancelarii parafialnej, a w salce przy kościele 
nauka chrzcielna (także o godz. 19.00).

W piątek (14.09) Św ięto Podwyższenia  
Krzyża Świętego. Krzyż jest znakiem naszej 
nadziei. Pam iętajm y też, że Chrystusow ym  
Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we 
wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim 
podczas Eucharystii Chrystus ponaw ia swoją 
Paschalną Ofiarę „za życie świata”.

Na godz. 17.15 w tym dniu zapraszamy na 
nabożeństw o D rogi Krzyżowej za zmarłych 
zalecanych. Zalecki prosimy składać w zakrystii 
lub kancelarii parafia lnej. N a zakończenie 
nabożeństw a  p o św ięcone  z o s ta n ą  krzyże. 
Prosimy o przyniesienie do kościoła różnego 
rodzaju krzyży, które zostały zakupione, jak  
również te, które wiszą w naszych domach.

W sobotę (15 .09 ) W spom n ien ie NM P  
Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po 
Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania 
przy Chrystusie, naszym  Zbaw icielu, nawet 
poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od 
Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła

Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i 
osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W p rzysz łą  n ied z ie lę  (1 6 .0 9 ) X XIV  
N IE D Z IE L Ę  Z W Y K ŁĄ  p rzy p ad a  46. 
Św iatow y D zień  Ś rodków  S po łecznego  
Przekazu, w którym  pam iętać będziem y w 
modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za 
przekazywanie informacji.

W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii 
ks. Pawła BULA, proboszcza parafii NMP 
N ieu sta jące j Pom ocy i św. R o za lii w 
Maciej ko wicach, który wygłosi kazania i prosić 
b ędzie  o pom oc m a te ria ln ą  na budow ę 
tam tejszego kościoła. Z biórka pieniężna tej 
niedzieli przeznaczona będzie właśnie na ten cel.

W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla w 
Katow icach odbędzie się D zień W spólnoty 
Ruchu Dzieci Maryi archidiecezji katowickiej. 
Rozpoczęcie o godz. 14.00.

Już dziś bardzo serdecznie zapraszam y 
mieszkańców naszej parafii do udziału w XIII 
PIELG RZYM CE PARAFII DEKANATU  
CHORZÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH, która 
odbędz ie  się w sobo tę  29 w rześn ia  br. 
(ro zp o częc ie  o godz. 14.00 na K alw arii 
p iek a rsk ie j). Z am ów iliśm y  d la  naszych  
p ie lg rzym ów  sp ec ja ln y  au tokar. Z ap isy  
przyjmuje kancelaria parafialna.

Zachęcamy dzieci do lektury wrześniowego 
numeru „Małego Gości Niedzielnego”, w którym: 
raperzy opowiadają o swojej drodze do Pana 
Boga oraz w którym znajdziemy ćwiczenia na 
p oczątek  roku szko lnego  na popraw ian ie  
pamięci. Ponadto do miesięcznika dołączona jest 
wyjątkowa płyta CD, na której znajduje się 13 
h ip -hopow ych  u tw orów  zaw iera jących  
chrześcijańskie przesłanie.

O DES3CI OO WIECZNOŚCI
23.08 ADAMSKI Kazimierz lat 64

zam. Bytom, ul. Arki Bożka
27.08 BRYSZ Manfred lat 68

zam. Chorzów, ul. P. Dombka
28.08 ĆWIELĄG Stefania z d. BAJER lat 82

zam. Chorzów, ul. 11 Listopada 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie ...



O R E M U S - 8 O R E M U S

Pochodzącemu z naszej parafii 
ks. Edwardowi CHMIELOWI 
obecnie proboszczowi parafii 

św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym 
z okazji 57. urodzin 

Józefowi BORCZYK 
Elżbiecie KNOP 

z okazji 80. urodzin 
Józefowi LECHOCKIEMU 

z okazji 70. urodzin 
Wojciechowi KOLARZ 

z okazji 50. urodzin 
Urszuli WITKOWSKIEJ 

z okazji 25. urodzin 
Jadwidze KSIĘŻYK 

Franciszkowi KSIĘŻYK 
Krystynie JANKOWSKIEJ 

Irenie BULA 
z okazji urodzin 

Rocznym dzieciom:
Bartoszowi DUDA 

Amelii KLIMZA 
Pawłowi KULIŚ 

Julii TERESZYŃSKIEJ 

Składamy nasze najserdeczniejsze życzenia

SOLENIZANTOM

NOWOZENCOM
Piotrowi NIEDOŚPIOŁ i Dominice ROGER 

Sebastianowi KULIKOWI i Justynie KOBRYN

Błogosławieństwa Bożego na nowej wspólnej drodze życia

ZA PO W IED ZI
53. SOPYŁO Paweł Chorzów, ul. Pudlerska

POPENDA Izabella Chorzów, ul. Hajducka < f f i >

„Każdy znający ewentualną przeszkodę w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego 
zachodzącą pomiędzy w/w narzeczonymi obowiązany jest zgłosić to w kancelarii parafialnej”

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1027)


