Intencje Mszalne
25.04 - 8.05
Poniedziałek
25.04
7.00
18.00
Wtorek
26.04
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Janiny Dudziak
z okazji 80 roczn. urodzin
oraz 59 roczn. ślubu Janiny
i Zygmunta
Środa
27.04
7.00 Dz. bł. w intencji ks. Andrzeja
Rudolfa z okazji urodzin
18.00 Za + męża Józefa, ++ rodziców
z obu stron
Czwartek
28.04
16.30 Dz. bł. w int. ks. Prob. Eugeniusza
Błaszczyka i ks. Andrzeja Rudolfa
z okazji roczn. święceń kapłańskich
od dzieci
18.00 Dz. bł. w intencji rodziny z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
Piątek
29.04
7.00
18.00 W intencji rodziny Janowicz
Sobota
30.04
18.00 1) Dz. bł. w intencji Daniela Kurosza
z okazji 1 roczn. urodzin
2) Za ++ męża Teodora, matkę
Marię, matkę chrzestną Stanisławę
Niedziela
1.05
7.30 Dz. bł. w intencji Edyty Kukowki
z okazji 75 roczn. urodzin
9.00 Za + Lotara Mikę w 3 roczn. śmierci
10.30 Za + córkę s. Modestę w 10 roczn.
śmierci, + ks. Dariusza
12.00 Dz. bł. w intencji Tymoteusza
i Maksymiliana Banduch z okazji
1 roczn. urodzin
17.00 Za + Grzegorza Zastawnego
w 26 roczn. śmierci
11.00 /skansen/ Uroczysta Suma
Odpustowa

Poniedziałek
2.05
7.00
18.00 Za ++ rodziców Zastawnych i Raś,
+ męża i syna
Wtorek
3.05
7.30
9.00 W intencji I Róży różańcowej
11.00
17.00 Dz. bł. w int. Agnieszki Nowackiej
z okazji 40 roczn. urodzin od matki
Środa
4.05
7.00
18.00 Za + rodziców Klemensa i Elżbietę
Pająk, ++ rodzeństwo, męża Mariana
Domańskiego
Czwartek
5.05
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Dz. bł. w pewnej intencji
18.00
Piątek
6.05
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + Barbarę Niemczyk w 4 roczn.
śmierci
19.00 W intencji młodzieży
Sobota
7.05
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za ++ Helenę Świerkot, Karola
Świerkot, Bernarda Świerkot
Niedziela
8.05
7.30 Za ++ rodziców i dziadków Elfrydę
i Antoniego Błoch
9.00 Za ++ dziadków Annę i Jerzego
10.30 Dz. bł. w int. dzieci I Komunii św.
12.00 Dz. bł. w int. dzieci Wczesnej
Komunii św.
15.00 /skansen/ Za + ks. Eugeniusza Mencla
od koleżanek i kolegów
17.00 Dz. bł. w int. Joanny Maciejewskiej,
Barbary Kopeć, Marka Niwińskiego
z okazji urodzin oraz grupy
formacyjnej 12
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KOMUNIKAT PO X SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Dziewiątego kwietnia br. odbyła się dziesiąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od
ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Świeckich oraz Komisję ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego.
Następnie przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży przedstawił zmiany w projekcie sformułowane w oparciu o poprawki zgłoszone
przez członków Synodu i przedyskutowane na otwartym posiedzeniu Komisji.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja projektu Podkomisji ds. Mediów. Znajdują się w nim propozycje dotyczące m.in. rozwoju mediów
archidiecezjalnych, reorganizacji komunikacji pomiędzy parafiami a mediami, wspierania parafii w wykorzystywaniu Internetu do komunikacji
z wiernymi. W czasie dyskusji w auli synodalnej zwracano uwagę,
iż w dokumencie należałoby się bardziej skoncentrować na wskazaniu najważniejszych celów działalności medialnej różnych podmiotów archidiecezji niż na technicznej stronie funkcjonowania mediów - ta bowiem podlega
szybkim zmianom i trudno przewidzieć, jak będą one przebiegać w przyszłości.
Kolejna, jedenasta sesja plenarna odbędzie się 7 maja 2016 r. Zostanie na
niej zaprezentowany ostatni synodalny projekt: Komisji ds. Duszpasterstwa. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj :
Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były
traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny
wkład w życie społeczne.
Intencja misyjna: Aby r ozpowszechniał się w r odzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Wydarzyło się...
23 marca - w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga
Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował Robert Kluba, natomiast
poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa „Oazy+”, Rada Parafialna. W czasie Drogi Krzyżowej
młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian, a także Chorzowskie Bractwo
Rycerskie Bożogrobców.
24 – 27 marca - przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Andrzej Rudolf. Głównym celebransem
Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.
W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez
Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec św. w intencjach Kościoła
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 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (24.04) obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na
Ukrainę.
W poniedziałek (25.04) pr zypada święto św. Mar ka, po Mszy św. zapr aszamy
na nabożeństwo błagalne przy krzyżu misyjnym o urodzaje i błogosławieństwo
Boże w pracy.
W środę (27.04) swoje ur odziny obchodzi nasz wikar y ks. Andr zej Rudolf,
w Jego intencji o godz. 7.00 odbędzie się msza św., na którą wszystkich parafian
serdecznie zapraszamy.
W czwartek (28.04) Msza św. szkolna o godz. 16.30 będzie odpr awiona w intencji ks. Eugeniusza Błaszczyka i ks. Andrzeja Rudolfa z okazji kolejnych rocznic święceń kapłańskich, jest to Msza św. ofiarowana od dzieci.
W piątek (29.04) obchodzimy święto św. Katar zyny Sieneńskiej, patr onki Europy.
W niedzielę (1.05) pr zypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie pr zeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. 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 spr awowana przez
ks. Abpa Damiana Zimonia, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.
W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.30.
W poniedziałek i w środę pr zypadają Dni Kr zyżowe. 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 poniedziałek (2.05) obchodzimy wspomnienie św. Atanazego.
We wtorek (3.05) pr zypada ur oczystość NMP Królowej Polski. Msze św. będą odprawione jak w niedzielę wg porządku wakacyjnego: 7.30; 9.00; 11.00
i 17.00, o godz. 16.30 nabożeństwo majowe. Msza św. o godz. 9.00 odbędzie się
w intencji I róży różańcowej p/w NMP Królowej Polski. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W środę (4.05) obchodzimy ur oczystość św. Floriana, Patrona Naszego Miasta. O godz. 18.00 w sanktuar ium św. Flor iana w Chor zowie odbędzie się ur oczysta Msza św. W intencji mieszkańców naszego Miasta, którą odprawi
ks. Bp Adam Wodarczyk, na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W I czwartek (5.05) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów or az 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. O godz. 18.40 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
W I piątek (6.05) obchodzimy święto św. Ap. Jakuba i Filipa. O godz. Msza
św. W intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo do NSPJ. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na cele charytatywne.
O godz. 19.00 msza św. dla młodzieży, na którą szczególnie zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz uczestników ŚDM.
W I sobotę (7.05) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (8.05) pr zypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku
remonty naszego kościoła – chrzcielnicy i ambony. W tym dniu o godz. 10.30
grupa dzieci z kl. II przystąpi do I Komunii św. zaś o godz. 12.00 odbędzie się
wczesna Komunia św., prosimy więc, aby stali uczestnicy tych Mszy św. przyszli
na Mszę św. w innych godzinach. O godz. 16.00 nabożeństwo majowe z udziałem
dzieci komunijnych.
Można jeszcze zgłosić chęć przyjęcia pielgrzymów podczas ŚDM.
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłasza o możliwości dokonywania zapisów na udział w krakowskich Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r.. Koszt w całym tygodniu 690 zł. + 10
euro (ok. 730 zł). Istnieje także możliwość wykupienia tylko opcji weekendowej
(od 29 lipca do 1 sierpnia). Jej cena wynosi ok. 330 zł.. W obu cenach zawiera się
transport, wyżywienie, nocleg. Zapisów razem z wpłatą zaliczki w wysokości 150
zł. można dokonywać w kancelarii.
W maju i czerwcu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze
św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także
uczynkiem miłosierdzia względem duszy. Plan wolnych intencji mszalnych jest
wywieszony w gablotkach.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

