Intencje Mszalne
23.05 - 5.06
Poniedziałek
23.05
7.00 O powrót do zdrowia dla siostry
Krystyny
18.00 Dz. bł. w pewnej intencji
Wtorek
24.05
7.00 Za + Ernę Nowak w 1 roczn. śmierci
18.00 Za + Mieczysława Jasińskiego
w 5 roczn. śmierci, rodziców
z obu stron
Środa
25.05
7.00
18.00 Za + męża Jerzego Nichter w 4 roczn.
śmierci, ++ rodziców, teściów
Czwartek
26.05
7.30 O zdrowie dla Brygidy i Jarosława
9.00 W intencji matek naszej parafii
11.00 Dz. bł. w intencji Filipa Spalonego
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za + Irenę Koźlik
Piątek
27.05
7.00 Za + syna Damiana Suszkę
w 18 roczn. śmierci
18.00 Za + Janinę Sroczyńską w 8 roczn.
śmierci
Sobota
28.05
18.00 Za + córkę Izabelę w roczn. śmierci,
++ siostry Rozalię i Bronisławę,
++ z rodziny
Niedziela
29.05
7.30 Dz. bł. w intencji Marcjanny Piątek
z okazji 1 roczn. urodzin
9.00 Za ++ rodziców Jana i Marię
Dobrzyńskich, Urbana i Paulinę
Kansy
10.30 Za + męża Mieczysława w 6 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
12.00 Dz. bł. w intencji Joanny i Martina
Resner z okazji 30 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Ksawerego
i Aleksandra Nos z okazji urodzin
17.00 Za + Mieczysławę Salomon
z okazji urodzin

Poniedziałek
30.05
7.00 Za + Jana Kusz w 40 roczn. śmierci
18.00 Za + Marię Mańdok z okazji 90
roczn. urodzin, + Teodora Mańdok
Wtorek
31.05
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę
i Franciszka w roczn. śmierci
18.00 Dz. bł. w intencji Haliny i Adama
z okazji urodzin
Środa
1.06
7.00
18.00 Za + Dariusza Ślezionę
z okazji urodzin
Czwartek
2.06
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Dz. bł. w intencji dzieci naszej parafii
z okazji Dnia dziecka
18.00 Za + matkę Stanisławę w 5 roczn.
śmierci, + ojca Michała
Piątek
3.06
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy+
19.00 W intencji bierzmowańców
Sobota
4.06
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Dz. – bł. w intencji Kazimiery Kotas
z okazji 65 roczn. urodzin
Niedziela
5.06
7.30 Za + ks. Emanuela Krzoskę w roczn.
urodzin
9.00 Dz. bł. w intencji Mirosławy
i Wiesława z okazji urodzin
10.30 Za ++ rodziców Elżbietę i Roberta,
rodzeństwo, dziadków,
+ córkę Jolantę, męża
12.00 Za + Marię Wieczorek w 2 roczn.
śmierci, ++ z rodziny Wieczorek,
Szymczewski
15.00 /skansen/ Za + matkę Agnieszkę
z okazji 46 roczn. śmierci,
+ ojca Józefa
17.00 Dz. bł. w intencji Agaty
z okazji 18 roczn. urodzin
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Program wizyty papieża Franciszka
w Polsce z okazji ŚDM
Papież Franciszek będzie przebywać w Polsce od 27 do 31 lipca. Komunikat Stolicy Apostolskiej dotyczący papieskiej wizyty odczytał nuncjusz apostolski w Polsce abp
Celestino Migliore. „Z okazji najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który będzie
obchodzony w Krakowie oraz na zaproszenie najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej
i polskich Biskupów, Jego Świątobliwość papież Franciszek uda się z duszpasterską wizytą do Polski w dniach 27-31 lipca 2016 roku” – czytamy w dokumencie.
Światowe Dni Młodzieży będą obchodzone w Polsce po raz drugi. Pierwszy raz
miały miejsce w 1991 r. w Częstochowie. Abp Migliore podkreślił, że wydarzenie
to umożliwiło wówczas wymianę duchowych dóbr między wspólnotami kościelnymi
z całego świata i z Europy Środkowowschodniej, dopiero co wyswobodzonymi
z procesów marginalizacji pod panowaniem reżimów komunistycznych.
Tegoroczne ŚDM – podkreślił nuncjusz - będą się koncentrowały wokół tematów
ewangelicznego błogosławieństwa, o czym mówi już hasło spotkania: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)”.
„Nauczycielem i świadkiem Miłosierdzia obecnych czasów jest papież Franciszek. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że przybędzie on do Polski, aby razem
z młodymi całego świata świętować to, co jest kluczem jego pontyfikatu” – podkreślił abp
Migliore
Pierwszy dzień – 27 lipca
Franciszek rozpocznie wizytę w Polsce w środę 27 lipca. O godz. 14.00 samolot
linii Alitalia z papieżem Franciszkiem na pokładzie wystartuje z rzymskiego lotniska Fiumicino, by ok. godz. 16.00 wylądować na lotnisku im. Jana Pawła II w KrakowieBalicach. Tam odbędzie około 15-minutowa ceremonia powitania Ojca Świętego przez
prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza.
Oficjalne powitanie papieża Franciszka na ziemi polskiej nastąpi o godz. 17.30 na
Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. Tam Ojciec Święty oraz prezydent Duda
wygłoszą przemówienia. O godz. 18.00 na Wawelu planowana jest kurtuazyjna wizyta
papieża u prezydenta Andrzeja Dudy.
Sekretarz generalny KEP przypomniał, że każda wizyta Ojca Świętego ma wymiar
przede wszystkim duszpasterski, ale jest także wizytą głowy państwa, stąd zaangażowanie
w nią nie tylko strony kościelnej, ale też prezydenta RP i rządu.
Po zakończeniu uroczystości w katedrze wawelskiej o godz. 19.00 odbędzie się
spotkanie papieża z Konferencją Episkopatu Polski. Wieczorem pierwszego dnia wizyty
Ojciec
Święty
uda
się
do
rezydencji
arcybiskupów
krakowskich
przy ul. Franciszkańskiej 3 (przyjazd zaplanowano na godz. 20.15), gdzie pojawi się w
oknie papieskim.
Drugi dzień – 28 lipca
Czwartkowe przedpołudnie 28 lipca będzie poświęcone wizycie papieża
w duchowej stolicy Polski, czyli sanktuarium na Jasnej Górze. Ojciec Święty uda się tam
z Krakowa helikopterem. Jego przybycie do jasnogórskiego klasztoru zaplanowano na
godz. 9.45. Pierwsza część tej wizyty upłynie na osobistej modlitwie Ojca Świętego przed
wizerunkiem Czarnej Madonny.

O godz. 10.30 rozpocznie się Msza święta na Wałach Jasnogórskich
z udziałem bardzo licznej rzeszy wiernych z całej Polski. Intencją uroczystej Eucharystii
będzie uczczenie 1050. rocznicy Chrztu Polski.
„Tą Eucharystią będziemy mieli okazję podziękować – Kościół i państwo polskie,
w obecności prezydenta, premier i rządu oraz parlamentarzystów – za 1050 lat chrztu Polski. Nie mieliśmy okazji, by świętować tak uroczyście 1000-lecie chrztu, to były inne czasy, które większość z nas pamięta” – przypomniał bp Miziński.
Po zakończeniu tych uroczystości papież Franciszek powróci do Krakowa.
O godz. 17.30 tego dnia zaplanowano na Błoniach pierwsze spotkanie papieża
z młodzieżą z całego świata zgromadzoną w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży.
O godz. 19.15 spodziewany jest przyjazd Franciszka do rezydencji kard. Dziwisza
i ponowne pojawienie się w oknie papieskim. (dalszy ciąg programu wizyty Ojca Św.
w naszej Ojczyźnie zostanie przedstawiony w następnym numerze „Wawrzyna”).

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc czerwiec:
Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines
i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania
i solidarność.
Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki
spotkali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić

Dzieci, które 8 maja przystąpiły do I Komunii św.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adach Dawid
Bartoszek Martyna
Gniłka Katarzyna
Gramula Mateusz
Hałaburda Patrycja
Jeleń Janusz
Jendrolik Nicola
Kałwa Martyna
Klementowski Wojciech
Kowalik Martyna
Leduchowska Kinga
Mulas Martyna
Olszówka Karolina

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pawlik Paweł
Pisarski Marcin
Pytylnia Gabriel
Stawierski Patryk
Stryjewska Martyna
Szczęsna Emilia
Wencel Łukasz
Wieczorek Zofia
Zdebel Zuzanna

1.
2.

WCZESNA KOMUNIA
Jan Wieczorek
Malcharczyk Filip

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
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 (22.03) obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu kończy się okres spowiedzi
wielkanocnej.

We wtorek (24.05) pr zypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wier nych.
W środę (25.05) Msza św. o godz. 18.00 będzie odpr awiona z ur oczystości Bożego
Ciała.
W czwartek (26.05) pr zypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze św. będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 11.00 – na zakończenie procesji Bożego
Ciała i 17.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 12.00). Msza św. o godz. 9.00 będzie odprawiona w intencji matek z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Matki. Po Mszy św.
o godz. 9.00 z kościoła wyruszy procesja teoforyczna do czterech ołtarzy. Tegoroczna
procesja przejdzie następującą trasą: ul. Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze będą stały: I – na skrzyżowaniu Lwowskiej i Poniatowskiego; II – na skrzyżowaniu
Poniatowskiego i Konopnickiej; III – na skrzyżowaniu Konopnickiej i Roosevelta; IV –
przy kościele św. Wawrzyńca. Prosimy o liczny udział we Mszach św. i procesji Bożego
Ciała. Przypominamy jednocześnie, że udział w procesji nie zwalnia z obowiązku świątecznej Mszy św.. Dzieci komunijne w strojach liturgicznych i dzieci przedszkolne zapraszamy do sypania kwiatów, chłopców z dzwoneczkami do dzwonienia. Prosimy o pomoc
przy stawianiu i o kwiaty do ołtarzy, można również złożyć ofiarę na kwiaty do skarbonki
przy konfesjonale. Prosimy o udekorowanie okien na trasie Bożego Ciała.
Od piątku i przez cała 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 niedzielę (29.05) obchodzimy IX NIEDZIELĘ ZWYKŁA. 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..
Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka do Piekar Śl., na którą wszystkich parafian, a zwłaszcza mężczyzn zapraszamy. Program pielgrzymki:
W poniedziałek (30.05) obchodzimy wspomnienie św. J ana Sar kandr a.
We wtorek (31.05) pr zypada święto Nawiedzenia NMP.
W środę (1.06) obchodzimy wspomnienie św. J ustyna.
W I czwartek (2.06) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 16.30 Msza
św. w intencji dzieci z okazji przypadające w dniu wczorajszym Dnia dziecka.
W I piątek (3.06) obchodzimy ur oczystość Najświętszego Ser ca Pana J ezusa,
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 (4.06) pr zypada wspomnienie Niepokalanego Ser ca NMP, o godz. 7.00
Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian.
W niedzielę (5.06) obchodzimy X Niedzielę Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona na
potrzebę naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla mieszkańców miasta Chor zowa, które będą miały miejsce w Domu rekolekcyjnym w Brennej w dniach 20-23 czerwca. Czas duchowej odnowy połączony z odpoczynkiem w zaciszu Beskidu Śląskiego będzie okazją do pogłębienia wiary i oderwaniem się od codzienności, spotkaniem z śląską
tradycją. Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek (20.06), kolacją o godz. 18.00, zakończenie w czwartek (23.06) obiadem o godz. 13.00. W programie codzienna Msza św., konferencje, nabożeństwa itp. Całkowity koszt z wyżywieniem 180 zł./os.. Rekolekcje poprowadzi nasz parafianin ks. Marek Gwioździk.
W czerwcu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze św. za żywych
i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynek 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

