Poniedziałek
27.04
7.00
18.00 Za + męża Józefa,
++ rodziców z obu stron
Wtorek
28.04
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Damiana o zdrowie
i zdanie egzaminów
Środa
29.04
7.00 W pewnej intencji
18.00 Za ++ Wandę Tyszkiewicz i Danutę
Leszczyńską, od sąsiadów
z ul. Słowiańskiej 40, 38, 34
Czwartek
30.04
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania
16.30 W intencji Grzegorza
18.00 Dz. bł. w intencji Jana Gwoździka
z okazji 2 roczn. urodzin
Piątek
1.05
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
11.00 Uroczysta Suma odpustowa
w Skansenie
18.00 Za + Lotara Mikę w 2 roczn. śmierci
Sobota
2.05
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
16.00 Dz. bł. w intencji Iwony i Zygmunta
Ksiądz z okazji 15 roczn. ślubu
18.00 1) Za + Grzegorza Zastawnego
w 25 roczn. śmierci
2) Za + Halinę Skrzypiec w roczn.
śmierci od męża i dzieci
Niedziela
3.05
7.30 Dz. bł. w intencji Edyty Kukowki
z okazji urodzin
9.00 Dz. – bł. w intencji I Róży
Różańcowej p/w NMP Królowej
Polski
10.30 Za + córkę s. Modestę, ks. Dariusza
Bienię
12.00 Dz. bł. w intencji Katarzyny i Piotra
Blachnik z ok. 1 Komunii św.
15.00 /skansen/ Za ++ rodziców Lonię
i Bolesława Zawiązalec
+ męża Tadeusza Zemła
17.00 Dz. bł. w intencji Magdaleny
i Grzegorza Jankowskich
z ok. 5 roczn. ślubu

Intencje Mszalne
27.04 - 10.05
Poniedziałek
4.05
7.00 Za ++ rodziców Klemensa i Elżbietę
Pająk, ++ rodziców i teściów
18.00 Za + Zofię Włóczyk w 1 roczn.
śmierci, + męża Edmunda
Wtorek
5.05
7.00 Za + Jadwigę Gruszczak
w 30 dniu po śmierci
18.00 Za + Reginę Malcharczyk,
++ lokatorów, od sąsiadów
z ul. Konopnickiej 27, A, B
Środa
6.05
7.00 Za + Barbarę Niemczyk w roczn.
śmierci
18.00 W intencji bierzmowanych
Czwartek
7.05
16.30 Za + Jerzego Iwa w 30 dniu
po śmierci
18.00 Za ++ Helenę, Karola i Bernarda
Świerkot
Piątek
8.05
7.00
18.00 Za + Henryka Skłodowskiego,
++ rodziców z obu stron
Sobota
9.05
18.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty
Gizińskiej z okazji 50 roczn. urodzin
Niedziela
10.05
7.30 Za + Zygfryda
9.00 Dz. bł. w intencji Ireny Machowczyk
z okazji 60 roczn. urodzin
10.30 W intencji dzieci I Komunii św.
oraz ich rodziców
12.00 W intencji Dzieci Wczesnej Komunii
św. oraz ich rodziców
15.00 /skansen/ Za + męża Edmunda Kulak,
++ syna Jana, siostrę Marię,
rodziców i teściów
17.00 Za + męża Teodora Wątor,
++ matkę Marię i chrzestną
Stanisławę
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DOJRZAŁY CZY NIEDOJRZAŁY?...
CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO??
Od tego pytania na początku roku szkolnego i katechetycznego rozpoczął się artykuł zamieszczony w parafialnym informatorze “Wawrzyn”,
który wprowadzał nas w tematykę dotycząca sakramentu bierzmowania.
Dziś jesteśmy w przededniu bierzmowania, które w naszej parafii
będzie miało miejsce 6 maja w środę. Szafarzem bierzmowania będzie nowy biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, bp Marek Szkudło, a do
sakramentu przystąpi mała, 15 osobowa grupka młodzieży z naszej parafii,
a także uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie.
Dojrzały, czy niedojrzały? Hmm... To chyba wie tylko Pan Bóg.
Co prawda nasza młodzież przygotowywała się do bierzmowania poprzez:
spotkania formacyje, uczestnictwo w niedzielnych oraz pierwszopiątkowych mszach, uczestniczyli w różańcu, roratach, a także w nabożeństwach
Wielkiego Postu. Czy to wystarczy? Na pewno nie. Czy już są dojrzali duchowo, a któż z nas tak naprawdę jest?
Jezus mówi nam, jak podaje Ewangelista Mateusz, Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski (Mt 5,48). Prawdą jest, że każdy z nas do tej doskonałości podąża, doskonałości, która jest niczym innym
jak świętością. Sakrament Bierzmowania nie jest końcem ludzkiego wędrowania ku dojrzałości, doskonałości, świętości. To pewien etap drogi, kolejny jaki musimy przypieczętować, świętym znakiem Sakramentu. Nadzieja
w tym, że nie ostatni to etap, a Bierzmowanie jest umocnieniem na drodze
ku dojrzałości, a nie swoistym pożegnaniem z Bogiem i Kościołem. Papież
Paweł VI w swojej encyklice misyjnej powiedział, że dzisiejszy świat nie
potrzebuje nauczycieli, ale świadków. Sakrament Bierzmowania, który
przyjmie nasza młodzież, ma być dla nich umocnieniem w wyznawaniu wiary, ale nade wszystko ich posłaniem, do tego by być świadkami Zmartwychwstałego Pana.
Niech modlitwa wspólnoty Kościoła towarzyszy w bezpośrednim
przygotowaniu do bierzmowania, tym którzy ten sakrament przyjmą, jak
również ich świadkom oraz ich najbliższym.

INFORMACJE DLA BIERZMOWAŃCÓW
1. Sakrament Bierzmowania będzie miał miejsce w kościele pw. św. Wawrzyńca
w Chorzowie dnia 06 maja 2015 o godz 18.oo. Szafarzem sakramentu będzie J.E
bp Marek Szkudło – Biskup Pomocniczy Katowicki. Zbiórka w kościele najpóźniej o 17.3o!!!
2. Dnia 27 kwietnia (poniedziałek) o godz. 19.oo - I PRÓBA przed uroczystością.
Na tę próbę przychodzą sami bierzmowańcy. Na to spotkanie, przynosimy zaległe dokumenty i pieniążki po 20 zł.
3. 4 maja (poniedziałek) o godz. 19.oo – odbędzie się spotkanie dla rodziców
bierzmowańców
4. 5 maja (wtorek) o godz 19.oo - II PRÓBA przed uroczystością. Na tę próbę
przychodzą bierzmowańcy wraz ze swoimi świadkami. Po próbie, krótkie nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi świętej dla bierzmowańców, świadków,
rodziców.
OBECNOŚĆ NA KAŻDYM Z PUNKTÓW JEST OBOWIĄZKOWA,
NIEOBECNOŚĆ SKUTKUJE NIEPRZYSTĄPIENIEM
DO BIERZMOWANIA
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj:
Intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Intencja misyjna: Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanie żyjący
w środowiskach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez
Dzieci Maryi; o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec św.
w intencjach Kościoła i świata.
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 Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (26.04) przypada IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Niedziela ta rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii. O godz. 16.30 nabożeństwo w intencji powołań.

W poniedziałek (27.04) przypada 1 rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, z tej
okazji o godz. 21.00 zapraszamy na Apel jasnogórski. O godz. 18.40 odbędzie się
spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
W środę (29.04) obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
W I czwartek (3.04) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu odbędzie się
spowiedź św. dzieci wg następującego porządku; kl. III i IV o godz. 15.30;
kl. V i VI o godz. 16.00.
W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.30.
W I piątek (1.05) obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika. W tym dniu przypada dzień tradycyjnego odpustu w kościele św. Józefa w Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego, o godz. 11.00 odbędzie się uroczysta suma odpustowa, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. W tym dniu została udzielona
dyspensa od postu piątkowego. Kolekta w tym dniu na cele charytatywne.
W I sobotę (2.05) przypada uroczystość NMP Królowej Polski (przeniesiona
z niedzieli 3.05) Msze św. będą odprawione o godz. 7.00 w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo i 18.00.
W niedzielę (3.05) obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym dniu
jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
W poniedziałek (4.05) obchodzimy uroczystość św. Floriana, Patrona Naszego
Miasta. O godz. 18.00 w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbędzie się
uroczysta Msza św., na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W środę (6.05) obchodzimy święto św. Ap. Jakuba i Filipa.
W piątek (8.05) obchodzimy uroczystość św. Stanisława bpa i męcz. głównego
Patrona Polski
W sobotę (9.05) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii. Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi
św. dla rodziców dzieci komunijnych oraz ich bliskich.
W niedzielę (10.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. W tym dniu
o godz. 10.30 grupa dzieci z kl. II przystąpi do I Komunii św. zaś na Mszy św.
o godz. 12.00 odbędzie się Wczesna Komunia św.. Prosimy, aby stali uczestnicy
tych Mszy św. przyszli na Mszę św. w innych godzinach. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła. O godz. 16.00 nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych.
Plan przygotowań do uroczystości I Komunii św.
27.04; 4.05; 5.05 – godz. 15.00 – próby dzieci komunijnych
27.04; 7.05 – godz. 18.40 – spotkania z rodzicami
9.05 – godz. 10.00 – spowiedź dzieci komunijnych
Obecność na powyższych spotkaniach obowiązkowa!
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

