Intencje Mszalne
4.07 - 17.07
11.07
Poniedziałek
4.07 Poniedziałek
7.00
7.00 Za ++ Bronisławę, Martę, Julię,
Franciszkę, Floriana
Wtorek
12.07
Wtorek
5.07 18.00 Za + męża Mariana Pęcherz
w 10 roczn. śmierci, ++ rodziców
18.00 Dz. bł. w intencji Heleny i Janiny
z obu stron
z okazji urodzin
13.07
6.07 Środa
7.00 Dz. bł. w int. ks. prob. Eugeniusza
Błaszczyka z okazji urodzin od Rady
Parafialnej i Żywego Różańca
Czwartek
7.07
18.00 Za ++ syna Andrzeja, męża Henryka
Czwartek
14.07
Bialik
18.00
Piątek
8.07
15.07
7.00 Za + męża Eugeniusza, ++ rodziców Piątek
7.00
z obu stron, braci Józefa
i Władysława
Sobota
16.07
Sobota
9.07 18.00 Za + Jerzego Wostal w 30 dniu po
śmierci
18.00 Za + ojca i męża Henryka Pielok,
++ rodziców Bodora, Pielok
Niedziela
17.07
Niedziela
10.07 7.30 Za ++ z rodzin Moch i Filipiak
9.00
7.30 Za + Stanisława Borówkę,
+ teściową, ++ rodziców Zygmunta, 11.00 Dz. bł. w intencji Grzegorza Nowak
z okazji 45 roczn. urodzin
Mateusza, Mariannę, Katarzynę
15.00 /skansen/
9.00
17.00 Dz. bł. w int. Katarzyny i Damiana
11.00
Malcharczyk z okazji 10 roczn. ślubu
15.00 /skansen/
17.00 Dz. bł. w int. Franciszka Jakubczyka
z okazji 1 roczn. urodzin
Środa
7.00
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Planowane remonty
w kościele 2016 r.
Nasz kościół może się poszczycić pięknym wyposażeniem wnętrza,
które przywędrowało do Chorzowa z Knurowa w 1938 r. razem z kościółkiem. Wszystkie elementy wyposażenia takie jak: ołtarz główny, ołtarze
boczne, ambona czy chrzcielnica pochodzą z I poł. XVIII w. i reprezentują
ludowy barok. Wymagają one aktualnie konserwacji, zostało to między innymi zapisane w dekrecie powizytacyjnym. Ambona i chrzcielnica zostały
wpisane w rejestr zabytków ruchomych w naszym kościele.
W tym roku przypada 1050-lecie chrztu Polski, związku z tym nasz
remont rozpoczęliśmy od chrzcielnicy, aby odnowiona chrzcielnica stała
się okazją do spojrzenia na to najważniejsze wydarzenie naszego życia jakim był chrzest. Do wiary prowadzi Słowo Boże, dlatego również remontujemy ambonę.
Zabytkowa ambona w swojej stylistyce nawiązuje do ołtarza głównego i ołtarzy bocznych. Składa się ona ze schodów, miejsca głoszenia Słowa Bożego oraz baldachimu. Główną ozdobą kosza ambony czyli miejsca
głoszenia Bożego Słowa są polichromowane płaskorzeźby czterech świętych znajdujących się w niszach. Wszystkie te postacie trzymają księgi –
symbole Słowa Bożego, do którego przepowiadania przeznaczona jest ambona. Dwie z tych postaci są w strojach biskupich. Jedną z nich – trzymającą trzy złote kule na księdze – jest św. Mikołaj; drugą jest prawdopodobnie
św. bp Szczepan. Pozostałe dwie postacie trudno zinterpretować, ponieważ
nie zachowały się dłonie, w których mogły znajdować się ich atrybuty.
Wydaje się jednak, że rękę jednego z nich oplata wąż, mógłby to więc być
św. Jan Ewangelista. Piękny jest też baldachim naszej ambony. Natomiast
główną ozdobą chrzcielnicy jest rzeźba chrztu Pana Jezusa.
Program konserwacji zabytkowej chrzcielnicy i ambony wykonał
konserwator zabytków Aleksander Harkawy, zaś samą konserwację przeprowadzi pracowania konserwatorska Jego żony. Prace polegać będą na
oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, usunięciu przemalowań, rekonstrukcji, uzupełnieniu brakujących elementów oraz odtworzeniu pierwotnej kolorystyki. Na przeprowadzenie w/w prac uzyskaliśmy dotację
z Urzędu Miasta Chorzów, za co wyrażamy naszą wdzięczność.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość,
a nawet egzystencja są zagrożone.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na
Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałałem i entuzjazmem.

Wydarzyło się:

26 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która
w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały:
I – na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież;
II – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez Dzieci Maryi; III – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta przygotowany przez dzieci komunijne ; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.
29 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl..
Z naszej parafii wyruszyła około 25-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak, zaś głównym celebransem był kard. Stanisław Dziwisz.
W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tys. mężczyzn.
17 – 19 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, dzieci Marii oraz młodzieży oazowej
wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół Roku Miłosierdzia, poszczególnym dniom patronowali święci związani z Rokiem Miłosierdzia:
św. s. Faustyna Kowalska, św. Jana Paweł i bł. ks. Michał Sopoćko. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.
23 czerwca - odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.
24 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29
z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

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. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakr amentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: w niedziele Msze św. są o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 15.00/w skansenie/ i
17.00. W tygodniu: w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. jest o godz.
7.00 zaś we wtorek, czwartek i w sobotę o godz. 18.00.
W niedzielę (3.07) obchodzimy XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
W środę (6.07) pr zypada wspomnienie bł. Mar ii Ter esy Ledóchowskiej, dz..
W piątek (8.07) obchodzimy św. J ana z Dukli, pr ezb..

W sobotę (9.07) w godzinach por annych odbędzie się obchód chor ych z posługa sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
W niedzielę (10.07) pr zypada XV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane remonty naszego kościoła.
W poniedziałek (11.07) święto św. Benedykta, opata, patr ona Eur opy.
We wtorek (12.07) obchodzimy wspomnienie św. Br unona Bonifacego
z Kwerfurtu, bpa i męcz..
W środę (13.07) pr zypada wspomnienie św. pustelników św. Andr zeja Świerada i Benedykta, tego dnia swoje urodziny obchodzi ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk w Jego intencji o godz. 7.00 odbędzie się Msza św., w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, przed Mszą św. o godz. 6.30 odbędzie się różaniec, a po Mszy
św. procesja fatimska.
W piątek (15.07) pr zypada wspomnienie św. Bonawentur y, po Mszy św.
o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (16.07) obchodzimy wspomnienie NMP z Gór y Kar mel.
W niedzielę (17.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W związku z tym, że do Chorzowa w czasie Światowych Dni Młodzieży pr zyjedzie mniej Włochów niż pierwotnie zakładano, dlatego do naszej parafii zostało
skierowanych 23 Anglików ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej Św. Jana, która
główne lokum znalazła w Katowicach. Pielgrzymi przyjadą jednak do nas dzień
wcześniej tj. we wtorek 19 lipca i będą korzystali tylko z noclegu oraz śniadania
oraz spędzą u nas niedzielę 24 lipca, włączając się w program chorzowski ŚDM.
Spotkanie rodzin przyjmujących uczestników ŚDM odbędzie się w czwartek
14 lipca o godz. 18.40.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi pr zez całe wakacje od 27 czer wca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
40. piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt
120 zł. Zapisy w parafiach św. Antoniego, NMP, Dobrego Pasterza
i św. Jadwigi.
Można jeszcze udzielić poparcia pr ojektowi Ustawy o ogr aniczeniu handlu
w niedzielę, udzielając poparcia trzeba podać swój adres i pesel.
6 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Pielgr zymka osób chor ych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem organizowana przez Apostolstwo Chorych,
którą poprowadzi ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita górnośląski.
Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 9.30 w bazylice jasnogórskiej, o godz. 11.00
msza święta; w programie ponadto: modlitwa różańcowa, konferencja dla chorych, koncert smyczkowy, Droga Krzyżowa oraz nabożeństwo lourdzkie. Duszpasterzy, służbę zdrowia, wolontariuszy, krewnych i przyjaciół osób chorych prosimy o udzielenie im pomocy w dotarciu na Jasną Górę oraz w godnym przeżyciu
pielgrzymki. Sekretariat Apostolstwa Chorych organizuje przejazd spod katedry
Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 6.30. Zapisy w Sekretariacie, telefon: 32
251 21 52

W lipcu 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 wywieszony w gablotkach.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

