Intencje Mszalne
25.05 - 7.06
Poniedziałek
25.05
7.00 Za + Józefa Zająca
18.00 Za + męża Mieczysława w 4 roczn.
śmierci
Wtorek
26.05
7.00
18.00 W intencji matek naszej parafii
Środa
27.05
7.00 Za + syna Damiana Suszka
w 17 roczn. śmierci
18.00 Za + Janinę Sroczyńską w 7 roczn.
śmierci, +Stefanię Kryś w 20 roczn.
śmierci
Czwartek
28.05
16.30 Dz. bł. w int. Katarzyny i Wiesława
Hulbój z okazji 8 roczn. ślubu
18.00 Za + męża Teodora, ++ brata
Waldemara, szwagra Krystyna
Piątek
29.05
7.00
18.00 Za + męża Zygmunta, rodziców z obu
stron, ++ brta Alfreda, siostry,
ks. Leona Kuchtę
Sobota
30.05
18.00 Za + chrześniaka Adama Chlund
w 10 rocz. śmierci
Niedziela
31.05
7.30 Za + ojca Krzysztofa Bieleckiego
w roczn. śmierci
9.00 Za + męża Józefa z okazji urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Eugenii
z okazji 83 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Karola Adamusa
z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Mirosławy
i Wiesława z okazji urodzin
17.00 Za + męża i dziadka Jerzego Nichter,
++ rodziców i teściów

Poniedziałek
1.06
7.00
18.00 Za + matkę Agnieszkę w 10 roczn.
śmierci
Wtorek
2.06
7.00
18.00 Za + matkę Stanisławę Wilk z okazji
roczn. śmierci, + ojca Michała
Środa
3.06
7.00
18.00 Za + Wojciecha Wanke w 1 roczn.
śmierci
Czwartek
4.06
7.30 Za + ks. Emanuela Krzoskę z okazji
urodzin
9.00 Dz. bł. w intencji księży oraz parafian
od rodziny Blachnik
11.00 W intencji parafian oraz partnerskiej
parafii św. Tomasza z Schalksmuhle
17.00
Piątek
5.06
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + Jerzego Iwa od lokatorów
z ul. Roosevelta 3
Sobota
6.06
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za ++ Elfrydę i Antoniego Błoch
Niedziela
7.06
7.30
9.00 Za + męża Józefa Zaczek w 21 roczn.
śmierci
10.30 Za + Marię Wieczorek w 1 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Wieczorek,
Szymczewski
12.00 1) W intencji Julii Żak i Emilii
Stryjewskiej z okazji 1 roczn.
urodzin
2) W intencji Dzieci z Chorzowa
Batorego z okazji 1 roczn.
Komunii św.
15.00 /skansen/
17.00 Za ++ rodziców i teściów
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Pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie
Noc spędziliśmy w pięknym hotelu Roccaporena, w małej miejscowości pod tą
samą nazwą, która jest miejscem urodzenia i dzieciństwa św. Rity. Rankiem byliśmy
w domu św. Rity oraz nawiedziliśmy miejscowy kościół. Potem udaliśmy się do oddalonej o10 km Cascii, gdzie znajduje się grób św. Rity, Patronki spraw trudnych
i beznadziejnych. Tam odbyła się Msza św. oraz modliliśmy się o grobu św. Rity, polecając Jej sprawy świata Kościoła i osobiste.
Następnie udaliśmy się do Manopello, gdzie znajduje się chusta z Manopello,
to bisior produkowany morskiego jedwabiu, na nim znajduje się „Boskie Oblicze” –
wizerunek twarzy Zmartwychwstałego Pana. Jak nas przekonywała Siostra oprowadzająca po sanktuarium, jest on zgodny a obliczem Chrystusa z Całunu Turyńskiego.
Następny przystanek to Lanciano, miejsce cudu eucharystycznego. W VII wieku pewien Mnich bazyliański w czasie sprawowania Eucharystii miał wątpliwości, co do
obecności Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina i wtedy na jego oczach chleb
zamienił się w ciało – fragment serca, a wino w krew. Mimo upływu 1250 lat od tego
faktu, do dzisiaj są święte postacie przechowywane. Wieczorem przybyliśmy do San
Giovanni Rotondo.
Siódmy dzień – to pobyt w miejscu związanym ze św. Ojcem Pio. W tym
dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. i drodze krzyżowej, modliliśmy się przy grobie
św. Ojca Pio oraz zwiedziliśmy muzeum św. O. Pio. Popołudniu udaliśmy się do pięknego sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte San Angelo.
Ósmego dnia po Mszy św. w San Giovanni Rotondo wyruszyliśmy w kierunku Rzymu. Popołudniu podziwialiśmy już atrakcje starożytnego Rzymu: Koloseum,
Forum Romanum, Palatyn i Plac Hiszpański.
Następny dzień to pokłon dla Rzymu chrześcijańskiego. Rano byliśmy w katakumbach św. Kaliksta, gdzie po zwiedzeniu odbyła się Msza św.. Potem udaliśmy
się na Lateran, gdzie najpierw udaliśmy się na Święte Schody – to liczące 28 stopni
schody, które zgodnie z tradycją pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata, po nich Pan Jezus był prowadzony na sąd. Następnie modliliśmy się w bazylice św. Jana na Lateranie, a potem udaliśmy się do bazyliki Maki Bożej Większej. Popołudniem staliśmy
już w godzinnej kolejce do bazyliki św., Piotra na Watykanie. Zwiedzaniu bazyliki
towarzyszyła niezwykła chwila jakim była modlitwa u grobu św. Jana Pawła II..
Dziesiąty dzień to apogeum naszego pielgrzymowania, jakim było spotkanie
z Ojcem św. Franciszkiem na Placu św. Piotra w Rzymie. Wielu to spotkanie uwieczniło pięknymi zdjęciami. Po audiencji nawiedziliśmy bazylikę św. Pawła za Murami
i wyjechaliśmy w kierunku noclegu w Lido di Jesolo.
Ostatni dzień to nawiedzenie sanktuarium św. Antoniego w Padwie i powrót do
kraju. Niestety na włoskiej autostradzie czekała nas przykra niespodzianka w postaci
3 godzinnego korka.

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.

Wydarzyło się...
15 marca – odbyła się w naszej parafii „niedziela powołań”. Gościliśmy ks. diakona Łukasza
Zagórskiego, który pochodził z parafii Ducha Świętego w Chorzowie oraz kleryków. Ks. Diakon wygłosił słowo Boże oraz odbyły się spotkania kleryków z grupami parafialnymi naszej
parafii. Kolekta w tym dniu była przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
22 – 25 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził wykładowca WŚSD w Katowicach ks. Adrian Pawłowski. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki
stanowe miały kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks.
Łukasza Kotyńskiego, które w tym roku były poświęcone objawieniom maryjnym. Dzieci
uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych
(rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.
17 – 20 kwietnia - przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy
św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej
przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Głównym
celebransem
Mszy
św.
Wigilii
Paschalnej
był
ks.
Łukasz
Kotyński.
W tym roku Procesja Rezurekcyjna po raz pierwszy odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii
Paschalnej.
13 - 23 kwietnia – odbyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie. W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy również maryjne sanktuaria Chorwacji – Maria Bistrica
oraz Włoch – Loreto. Odwiedziliśmy również sanktuaria związane z osobami Świętych: Asyż
– św. Franciszek; Cascia – św. Rita; San Giovani Rotondo – św. Ojciec Pio; Padwa – św. Antoni, ponadto w Rzymie modliliśmy się przy grobach Apostołowi oraz św. Jana Pawła II. Byliśmy też w miejscach związanych z Eucharystią – Lanciano oraz z męką Chrystusa – Manopelo.
19 kwietnia gościliśmy w naszej parafii ks. Marka Bernackiego, budowniczego kościoła p/w
Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku. Wygłosił On Słowo Boże oraz zebrał ofiary na budowę nowego kościoła.

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 (24.05) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta w tym dniu
jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (25.05) obchodzimy święto NMP Matki Kościoła.
We wtorek (26.05) obchodzimy wspomnienie św. Filipa Nereusza. W tym dniu obchodzimy
Dzień Matki o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji matek naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy.

W czwartek (28.05) przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o naszych kapłanach, szczególnie pracujących
w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii.
W piątek (29.05) obchodzimy wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
W niedzielę (31.05) obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta w tym dniu jest
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.
Tego dnia odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.. Będzie ona przebiegać pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Z naszej parafii o godz. 6.00
wyruszy piesza pielgrzymka do Piekar Śl., na którą wszystkich parafian, a zwłaszcza mężczyzn
zapraszamy. W programie pielgrzymki:
10.00 – Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, homilie wygłosi kard. Gerhard Muller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu.
13.00 – Koncert z okazji 90 lecia ustanowienia diecezji w wykonaniu m. in. Józefa Skrzeka
i Klaudiusza Jani.
14.00 – Godzina młodzieżowa, gość specjalny: bp Michael Msonganzila z Tanzanii.
15.00 – Nabożeństwo majowe, homilię wygłosi bp Jan Sobiło z Ukrainy.
W poniedziałek (1.06) obchodzimy wspomnienie św. Justyna.
W środę (3.06) przypada wspomnienie św. męcz. Karola Lwangi i Tow., Msza św.
o godz. 18.00 będzie odprawiana z uroczystości Bożego Ciała.
W czwartek (4.06) przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św.
będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 11.00 – na zakończenie procesji Bożego Ciała
i godz.. 17.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 12.00 oraz nabożeństwa). Po Mszy św.
o godz. 9.00 wyruszy procesja teoforyczna do czterech ołtarzy. Tegoroczna procesja przejdzie
następującą trasą: ul. Lwowską, Mościckiego i Paderewskiego. Ołtarze będą stały:
I – na początku ul. Mościckiego; II – na końcu ul. Mościckiego; III – na końcu ul. Paderewskiego; IV – przy kościele św. Wawrzyńca. Prosimy o liczny udział we Mszy św.
i procesji Bożego Ciała. Dzieci komunijne w strojach liturgicznych i dzieci przedszkolne zapraszamy do sypania kwiatów, chłopców z dzwoneczkami do dzwonienia. Prosimy
o pomoc przy stawianiu ołtarzy i o ofiary na kwiaty do ołtarzy, które można składać do skarbonki przy konfesjonale. Prosimy również o udekorowanie okien na trasie Bożego Ciała.
OD PIĄTKU PRZEZ CAŁĄ OKTAWĘ BOŻEGO CIAŁA ZAPRASZAMY O GODZ. 17.30 NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE Z PROCESJĄ TEOFORYCZNĄ DOKOŁA NASZEGO KOŚCIOŁA; SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY DZIECI KOMUNIJNE W STROJACH LITURGICZNYCH: DZIEWCZYNKI DO
SYPANIA KWIATÓW, CHŁOPCÓW DO DZWONIENIA.
W I piątek (5.06) obchodzimy wspomnienie św. Bonifacego, o godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. Kolekta w tym dniu jest
przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (6.06) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian.
W niedzielę (7.06) obchodzimy X Niedzielę Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzebę naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
Parafia Ewangelicka w Chorzowie zaprasza do Muzeum Miejskiego na wystawę historyczno
-literacką o Biblii pt. "Biblia. 500 lat Reformacji". Wystawa potrwa do 30 czerwca.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza dzieci szkół podstawowych na
półkolonie z językiem angielskim. Każdego dnia, poza studium biblijnym, zajęciami plastycznymi, grami i zabawami odbędzie się lekcja języka angielskiego. Termin: 13-17 lipiec 2015 r.
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 22. Zapisy do końca maja 2015 r.. Koszt 80 zł (w tym zaliczka 50 zł płatna przy zapisie)
Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza V edycję Chorzowskiego Konkursu Fotograficznego,
którego tegorocznym tematem są „Chorzowskie kościoły”. Piękno i specyfika świątyń naszego
miasta warte są uchwycenia w artystycznym spojrzeniu fotografii. Warunki konkursu:
 maksymalnie 6 zdjęć w formacie .jpg
 przesłane emailowo na adres: f19@biblioteka.chorzow.pl
 do dnia 28 czerwca br.

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

