Intencje Mszalne
6.06 - 19.06
Poniedziałek
6.06
7.00 Za + Tadeusza Kuklę, Kazimierza
Giżewskiego, ++ rodziców z obu
stron
18.00 Za + Eleonorę Pęcherz
z okazji 10 roczn. śmierci
Wtorek
7.06
7.00 Dz. bł. w intencji Ewy
z okazji urodzin
18.00 Za + męża Józefa Zaczek w 22 roczn.
śmierci
Środa
8.06
7.00 Za ++ Marię i Erwina Czaja,
++ z rodzin Polednia, Mika, Czaja
18.00 Za + siostrę Małgorzatę z okazji
urodzin od siostry
Czwartek
9.06
16.30 Za + Teresę Pyrcz w 3 roczn. śmierci
18.00 Za + Teresę Borsuk w 5 roczn.
śmierci, + męża Zbigniewa w 3 roczn.
śmierci
Piątek
10.06
7.00 Za ++ z rodzin Zmyślony, Wielebski,
Woźniak, Garstka, Konradowski,
Świst, Tobor, Kruszelnicki, Thiel,
Janiszewski, Walocha, Parzonka
18.00 Dz. bł. w intencji Pawła i Michała
Malcharczyk z okazji 5 roczn.
urodzin
Sobota
11.06
18.00 Za + Rajnolda Pasiekę,
++ rodziców i krewnych z obu stron
Niedziela
12.06
7.30 Za + ks. Stanisława Krzoskę
9.00 Dz. bł. w intencji Elżbiety Resner
z okazji 80 roczn. urodzin
10.30 W intencji dzieci klas III
z okazji 1 roczn. I Komunii Św.
12.00 Dz. bł. w intencji Antoniego Nowok
z okazji 75 roczn. urodzin, wnuczki
Patrycji z okazji 12 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Macieja
Nalewajka z okazji 18 roczn. urodzin
17.00 Dz. Bł. w int. Władysławy Kawalec
z okazji 70 roczn. urodzin

Poniedziałek
13.06
7.00
18.00 Dz. bł. w int. czcicieli Matki Boskiej
fatimskiej oraz parafian
Wtorek
14.06
7.00 Dz. bł. w intencji Grzegorza
Jankowskiego z okazji 30 roczn.
urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji córki Małgorzaty
i Pawła Wądolnych z okazji urodzin
Środa
15.06
7.00
18.00 Za + męża Bernarda, ++ rodziców
Ryszarda i Gertrudę, siostrę
Gertrudę, teściów Jana i Teklę
Czwartek
16.06
16.30
18.00 Za + Adolfa Mikosz w 3 roczn.
śmierci, ++ rodziców Katarzynę
i Piotra Mikosz, Julię i Franciszka
Bernert, ++ pokrewieństwo z obu
stron
Piątek
17.06
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Anny i Ireneusza
Parobiec z okazji roczn. ślubu
Sobota
18.06
18.00 Dz. – bł. w int. Jacka Piskorskiego
z okazji 30 roczn. urodzin
Niedziela
19.06
7.30 Za + Mieczysława Musiał
w 16 roczn. śmierci
9.00 Za + Agnieszkę Kansy w 30 dniu po
śmierci
10.30 Dz. bł. w intencji Maksymiliana
Wojtynek z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Dominika Lesik
z okazji 18 roczn. urodzin
15.00 /skansen/
17.00 Za ++ Marcina Urbańskiego
w 15 roczn. śmierci od dzieci
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Program wizyty papieża Franciszka
w Polsce z okazji ŚDM (II)
Trzeci dzień – 29 lipca
W piątek 29 lipca o godz. 9.30 planowana jest wizyta papieża Franciszka
w niemieckim obozie koncentracyjnym Auchwitz-Birkenau. W Auschwitz Ojciec
Święty będzie się modlić przy tzw. Ścianie Śmierci (Blok 11) oraz w celi
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Następnie uda się pod pomnik ofiar obozu
w Birkenau.
W modlitwie wezmą udział przedstawiciele innych religii i wyznań oraz byłych
więźniów i osób uhonorowanych tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. – Modlitwa będzie zanoszona zarówno przez chrześcijan, jak i naszych braci
w wierze, żydów. Będziemy chcieli objąć wszystkich tą modlitwą – zapowiedział
bp Miziński.
W południe Franciszek powróci do Krakowa. O godz. 17.30 Ojciec Święty będzie
uczestniczył na Błoniach w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która zgromadzi młodzież z całego świata. Wieczorem planowany jest powrót do rezydencji arcybiskupów krakowskich i pojawienie się w oknie papieskim.
Czwarty dzień – 30 lipca
W sobotę 30 lipca o godz. 8.30 papież Franciszek nawiedzi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Najpierw będzie się modlić w Kaplicy św. Siostry
Faustyny, gdzie złożone są relikwie świętej. Następnie przejdzie w łagiewnickiej
bazylice przez sanktuaryjne Drzwi Miłosierdzia i tam odprawi Mszę św., na którą
zaproszeni są kapłani, osoby konsekrowane i klerycy z całej Polski.
Kolejnym punktem tego dnia będzie przybycie Franciszka do Sanktuarium
św. Jana Pawła II. Tam Ojciec Święty wyspowiada pięcioro młodych ludzi.
Po południu Ojciec Święty w rezydencji krakowskich arcybiskupów zje obiad
z młodzieżą z różnych kontynentów, co jest już tradycyjnym punktem Światowych Dni Młodzieży. Wieczorem tego dnia przybędzie na Campus Misericordiae
w Brzegach pod Wieliczką, miejscu największego zgromadzenia młodych na tegorocznym ŚDM. Tam zaplanowano wieczorne czuwanie z młodzieżą.
Piąty dzień – 31 lipca
Ostatni dzień pobytu papieża Franciszka w Polsce - niedziela 31 lipca –
o godz. 10.00 na Campus Misericordiae rozpocznie się Msza św. rozesłania, wieńcząca Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Papież odmówi także w południe
z młodzieżą tradycyjną modlitwę Anioł Pański. Ogłosi też miejsce kolejnych
Światowych Dni Młodzieży.
Po powrocie do rezydencji kard. Dziwisza, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie
z wolontariuszami ŚDM w krakowskiej Tauron Arena. Jednocześnie nastąpi tam
spotkanie z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami.

O godz. 18.15 na lotnisku w podkrakowskich Balicach zaplanowano ceremonię
pożegnania papieża Franciszka ze strony najwyższych władz Rzeczpospolitej
i przedstawicieli Episkopatu Polski oraz Archidiecezji Krakowskiej. Franciszek
wyleci do Rzymu polskimi liniami LOT kwadrans później.
Mówiąc o Światowych Dniach Młodzieży bp Artur Miziński podkreślał dziś chęć
przyjęcia w Polsce jak najgodniej tych, którzy na nie przybędą z całego świata. Jest to dla nas okazja do tego, by pokazać Kościół w Polsce takim, jaki on jest.
Cały świat usłyszał o Kościele w Polsce dzięki pontyfikatowi św. Jana Pawła II.
Teraz będzie możliwość zweryfikowania tych opinii – dodał sekretarz generalny
KEP.
Przypomniał, że wydarzenia ŚDM w Krakowie poprzedzi pobyt młodzieży
z całego świata w różnych diecezjach w Polsce. - Będzie to możliwość prezentacji
Kościoła, ale także polskiej rzeczywistości, życia społeczeństwa, kultury i tradycji, ubogaconej jeszcze w tym roku o historyczne nawiązanie do chrztu Polski,
która kształtuje dziś nasz naród – powiedział bp Miziński.
(KAI)
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

Wydarzyło się...
1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta
suma odpustowa, której przewodniczył ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk, zaś homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. Dr Arkadiusz Wuwer. Odpust
w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.
4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Adama Wodarczyka. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św.
koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.
8 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 23 dzieci. W tym również 2 dzieci przystąpiło do Komunii św.
w wieku przedszkolnym.
9 maja – w Starochorzowskim Domu Kultury odbył się spektakl słownomuzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież naszej parafii działające w grupach Dzieci Marii, ministrantów i Oazy. Spektakl poruszał problemy współczesnej młodzieży, zaś muzyka była oparta o piosenki Witka Wolnego. Podczas
3 prezentacji spektaklu, uczestniczyli w nim uczniowie chorzowskich szkół
oraz liczni parafianie
12 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie oraz opactwo benedyktyńskie
w Tyńcu. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona
przez 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 (5.06) obchodzimy X Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci
ze szkoły.
W środę (8.06) pr zypada wspomnienie św. J adwigi, kr ólowej.
W sobotę (11.06) obchodzimy wspomnienie św. Bar naby, Ap., W godzinach
porannych odbędzie się obchód chorych z posługa sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (12.06) pr zypada XI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty w naszym
kościele. O godz. 10.30 Msza św. w intencji dzieci kl. III z okazji I rocznicy I Komunii Św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
W poniedziałek (13.06) pr zypada wspomnienie św. Antoniego z Padwy.
W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., w intencji czcicieli oraz parafian. W tym dniu odbywa się tradycyjna pielgrzymka chorych do
Turzy Śl..
We wtorek (14.06) obchodzimy wspomnienie bł. Michała Kozala
W piątek (17.06) obchodzimy wspomnienie św. Br ata Alber ta Chmielowskiego, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (19.06) obchodzimy XII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a przed kościołem
zbiórka na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka dzieci komunijnych do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Początek
o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w r ekolekcjach dla mieszkańców miasta
Chorzowa, 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

