Intencje Mszalne
11.05 - 24.05
Poniedziałek
11.05
7.00 Za Erwina Doering od sąsiadów
z ul. Słowiańskiej 34
18.00 Za + Zbigniewa Maternę w roczn.
śmierci
Wtorek
12.05
7.00 Za + ojca Wiktora w roczn. śmierci,
+ ks. Stanisława Krzoskę
18.00 Za + siostrzeńca Marcina Miczek
Środa
13.05
7.00 Dz. bł. w intencji ks. Marka
Gwioździka z okazji 15 roczn.
święceń kapłańskich
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Czwartek
14.05
16.30 Dz. bł. w intencji ks. Proboszcza,
Wikarego i p. Ewy Zastawnej
od dzieci komunijnych
i ich rodziców
18.00 Za + ojca Jana Apolinarskiego
Piątek
15.05
7.00 Za + męża Franciszka Chmiel
w 3 roczn. śmierci, ++ rodziców
z obu stron, siostry, brata
i pokrewieństwo
18.00 Za + męża i ojca Piotra Zimny
z okazji urodzin, ++ rodziców z obu
stron
Sobota
16.05
18.00 Dz. bł. w intencji Tadeusza Kurzawy
z okazji 80 roczn. urodzin
Niedziela
17.05
7.30 Za + matkę Sabinę Doniec w 9 roczn.
śmierci
9.00 Za + syna Mariusza w dniu urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji ks. Przemysława
Malinowskiego z okazji 1 roczn.
Święceń kapłańskich od rodziców,
brata i babci
12.00 Za + ciocię Amalię Król
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Aleksandra
i Ksawerego Nos w 2 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w int Rajnolda Dobrzyńskiego
z okazji 80 roczn. urodzin

Poniedziałek
18.05
7.00 Za + męża Jana Sitek, ++ z rodziny
Grosman, Gogolok
18.00 Za + Kazimierza Kruczkowskiego
w 38 roczn. śmierci
Wtorek
19.05
7.00 Za + brata Andrzeja Grosman
w 20 roczn. śmierci
18.00 Za + Stefanię Mazur
Środa
20.05
7.00 Do Miłosierdzia Bożego i MB
Piekarskiej w int. Anny z okazji
urodzin
18.00 Za + Zdzisława Grabny od lokatorów
z ul. Rycerskiej 8
Czwartek
21.05
16.30 Dz. bł. w intencji Jana Skrzypek
z okazji 12 roczn. urodzin
18.00 Za + Dariusz Ślezionę w 6 roczn.
śmierci
Piątek
22.05
7.00 Za + Erwina Doering od sąsiadów
z ul. Słowiańskiej 34
18.00 Dz. bł. w int. Sylwii Borys
z ok. 30 roczn. urodzin, córki Natalii
z ok. 1 roczn. urodzin
Sobota
23.05
18.00 Za + Irenę Stępkowską w 1 roczn.
śmierci od wychowanków
Technikum Ekonomicznego
w Chorzowie
Niedziela
24.05
7.30 Dz. bł. w intencji Anieli
z okazji urodzin
9.00 Dz. bł. w intencji Julii Dul z okazji
urodzin
10.30 Za + Helenę Machowczyk z ok. 5
roczn. śmierci, ++ męża Franciszka,
brata Kazimierza
12.00 Za + męża Mieczysława w 5 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron,
wujka Mariana
15.00 /skansen/ Za ++ Jadwigę i Kazimierza
Gruszczak
17.00 Za + męża Kazimierza, ++ z rodziny
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Pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie
W dniach od 13 do 23 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie. Razem z naszą parafią w pielgrzymce uczestniczyli pielgrzymi
z parafii Matki Bożej z Jedłownika i z Gostynii Śl.. Pilotką była p. Gabriela Karmarz, którą wielu pamięta z pielgrzymki do Fatimy. W pielgrzymce uczestniczyło dwóch kapłanów ks. Eugeniusz Króliczek – proboszcz z parafii w Jedłowniku
i ks. Eugeniusz Błaszczyk. Pierwszego dotarliśmy do stolicy Chorwacji Zagrzebia.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. w Narodowym sanktuarium Chorwacji, jakim jest Marija Bistrica, gdzie czczona jest chorwacka „Czarna Madonna”. W 1998 r. na pielgrzymce w Marija Bistrica gościł papież Jan Paweł II, który w tedy beatyfikował kard. Alozije Stepinaca. Po modlitwie w narodowym
sanktuarium Chorwacji udaliśmy się do jednego z najpiękniejszych zakątków tej
ziemi jaką są Plitwickie Jeziora. Liczne wodospady, wodne kaskady, ścieżki
wśród jezior i budzącej się przyrody, były dla wielu niezapomnianym przeżyciem. Wieczorem zawitaliśmy do Medjugorie, miejsca nawrócenia wielu ludzi.
Kolejny dzień naszego pielgrzymowania to pobyt w Medjugorie, w tym
dniu uczestniczyliśmy we Mszy św., różańcu, byliśmy na górze Objawień.
Czwarty dzień naszego pielgrzymowania ma charakter bardziej turystyczny niż pielgrzymkowy. Na naszym szlaku w tym dniu znalazł się Dubrownik –
„Perła Adriatyku”, gdzie spacerowaliśmy główną ulicą – Stradun, nawiedziliśmy
katedrę Wniebowzięcia NMP, kościół św. Błażeja, który jest Patronem Dubrownika oraz miejscowy targ. Następnie udaliśmy się do Splitu, gdzie mi. in. odwiedziliśmy pałac Dioklecjana oraz katedrę św. Duje. Wieczorem zaokrętowaliśmy
się na duży włoski prom i rano znaleźliśmy się we włoskiej Anconie.
Pierwsze kroki na ziemi włoskiej skierowaliśmy do Loreto, pięknego sanktuarium bardzo bliskiego Polakom. Tam znajduje się domek nazaretański, w którym dokonało się zwiastowanie oraz żyła Święta Rodzina. Polscy żołnierze
w czasie II Wojny Światowej uratowali ten domek, stąd wiele polskich pamiątek
tam się znajduje. Jest też największy na ziemi włoskiej cmentarz polskich żołnierzy z czasów II Wojny Światowej. Po nawiedzeniu Loreto udaliśmy się do miasta
Św. Franciszka – Asyżu. Tam modliliśmy się przy grobach św. Franciszka
i św. Klary, podziwialśmy wspniałe freski Giotta i Cimabue oraz nawiedziliśmy
kościół Porcjunkuli. Wieczorem przybyliśmy do Cascii, miasta św. Rity (cdn.).

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.

Przyjęli chrzest
28.03 – Tomasz Oriwol
12.04 – Julian Jodłowski
12.04 – Julian Bocionek
12.04 – Leon Iskra

19.04 – Teodor Dobrosielski
19.04 – Lilianna Kostelik
26.04 – Maria Pohl
26.04 – Anna Azarko

Sakrament małżeństwa przyjęli:
18.04 – Filas grzegorz i Pol Paulina
25.04 – Nowicki Tomasz i Turska Małgorzata
25.04 – Jastrzębski Krzysztof i Polak Magdalena

Odeszli do Pana
10.04 – Marek Pastuszka l. 26

Adres parafii:
ul. Konopnickiej 29, 41-500 Chorzów
Numer telefonu:
32 780 99 61
regon:
040085637
NIP:
6272484564
adres e-mail:
chorzow.wawrzyniec@archidiecezja.katowice.pl
kancelaria parafialna czynna:
poniedziałek: 16.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 9.00; 16.00 – 17.00

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.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.30.
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.
W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają Dni Krzyżowe. Są to dni modlitw
o Boże błogosławieństwo dla każdej pracy ludzkiej, a także o urodzaje.
Po Mszach św. o godz. 7.00 modlitwy te odbędą się przy krzyżu misyjnym.
W środę (13.05) czcimy Matkę Boską fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej na nabożeństwo i Mszę św. o godz. 18.00
W czwartek (14.05) obchodzimy święto św. Macieja, Ap..
W piątek (15.05) po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (17.05) przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Święcenia kapłańskie odbędą się w sobotę
23 maja o godz. 10.00 w katowickiej katedrze.
W poniedziałek (18.05) swoje 95 urodziny obchodziłby św. Jan Paweł II, z tej
okazji o godz. 21.00 zapraszamy na Apel Jasnogórski
We wtorek (19.05) swoje urodziny obchodzi ks. abp Wiktor Skworc, pamiętajmy
o Nim w naszych modlitwacvh.
W czwartek (21.05) przypada wspomnienie św. Jan Nepomucena.
W niedzielę (24.05) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta
w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W piątek 15 maja dzieci komunijne wyjeżdżają do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, sanktuarium św. Jana Pawła II i sanktuarium
ECCE HOMO św. Brata Alberta w Krakowie. Są wolne miejsca dla parafian. Wyjazd o godz. 7.00; koszt przejazdu 35 zł. zapisy w zakrystii, gdzie należy wypełnić
karty rezerwacji.
Marcel Pérès (światowej sławy muzykolog i śpiewak z Francji) oraz Schola
Cantorum Minorum Chosoviensis zaśpiewają razem chorał starorzymski
(VI-XIII w.) na Wniebowstąpienie Pańskie. Koncert odbędzie się w kościele
św. Jadwigi w Chorzowie w czwartek 14 maja 2015 o godzinie 19.00. W programie znajdą się śpiewy z repertuaru starorzymskiego dotychczas nie zarejestrowane
i nie publikowane.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

