Intencje Mszalne
24.04 – 7.05
Poniedziałek
7.00 Za + Józefa Parzyjagła
18.00 Za + matkę Elżbietę Nichter
w 10 roczn. śmierci

24.04 Poniedziałek
1.05
7.00 Za + Stanisława Borówkę
11.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Związku
Górnośląskiego
18.00 Za + Lotara Mikę w 4 roczn. śmierci
Wtorek
25.04
Wtorek
2.05
7.00 Dz. bł. w int. Aleksandry i Jerzego
z okazji roczn. ślubu
7.00
18.00 Za + męża Ryszarda w 14 roczn.
18.00 Za + córkę s. Modestę w roczn.
śmierci, zięcia, brata, ++ rodziców
śmierci, + ks. Dariusza Bienię
z obu stron
Środa
3.05
Środa
26.04 8.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
7.00 Dz. bł. w intencji Marii
10.00 W intencji I Róży Różańcowej
18.00 Za + matkę Józefę w 16 roczn. śm.,
p/w NMP Królowej Polski
++ z rodzin Zart, Filipecki, Bratała
12.00 Za + Wiesława Kulawiak od brata
z rodziną
Czwartek
27.04 17.00 W intencji rodziny Danisz
16.30 Dz. bł. w int. ks. Andrzeja Rudolfa
z okazji urodzin
Czwartek
4.05
18.00 Za + Wiesława Kulawiak w 30 dniu
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
po śmierci
powołania
16.30 Za + Stefana Doktorczyka w 1 roczn.
Piątek
28.04
śmierci
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora 18.00 Za ++ rodziców Klemensa i Elżbietę
Krzoska
Pająk, męża Mariana Domańskiego,
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę, Jana, Marię
++ z pokrewieństwa
Grolik, siostrę Annę,
Piątek
5.05
szwagra Stanisława
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
Sobota
29.04
oraz parafian
18.00 Za + Zdzisława Grabny w 2 roczn.
18.00 Dz. bł. w intencji Oazy +
śmierci
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela
30.04 Sobota
6.05
8.00 Dz. bł. w intencji Edyty Kukowki
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
z okazji urodzin
Serca NMP
10.00 Za + Wiesława Kulawiak
18.00 Za + męża Grzegorza Zastawnego
od lokatorów z ul. Skargi 2
w roczn. śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Petroneli Słupek
Niedziela
7.05
z okazji 75 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki
8.00 Dz. bł. w intencji babci Heleny
z okazji roczn. urodzin
z okazji 80 roczn. urodzin
od wnuków
10.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki Blok
z okazji urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji dzieci kl. III
z okazji 1 roczn. I Komunii św.
15.00 /skansen/
17.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Antoniego
Błoch
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Planowane remonty w kościele 2017 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. reprezentują ludowy barok.
Wymagają one aktualnie konserwacji, zostało to
między innymi zapisane w dekrecie powizytacyjnym.
Po wyremontowaniu w ubiegłym roku
chrzcielnicy i ambony, które kolorystycznie powróciły do pierwotnego wyglądu, postanowiłem, aby
w tym roku dalszej konserwacji poddać nasze boczne ołtarze. Według wstępnych odkrywek przeprowadzonych przez panią Konserwator kolorystycznie
nawiązują one do chrzcielnicy i ambony. Obydwa boczne ołtarze są wpisane do
zabytków ruchomych naszego kościoła.
Ołtarze boczne w naszym kościele pochodzą z I połowy XVIII wieku
i należą do stylu późnobarokowego, są wyższe, szersze i bardziej zdobione niż
ołtarz główny. W lewym bocznym ołtarzu widnieje XIX-wieczny obraz Matki
Boskiej Różańcowej. Unosząca się w obłokach Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus; w prawej zaś dłoni trzyma różaniec. Jej stopy otaczają głowy cherubów – putta. W antepedium ołtarza aktualnie znajduje się współczesna tkanina,
która prawdopodobnie zostanie po konserwacji zamieniona na obraz wykonany
przez p. Annę Zadora przedstawiający scenę przyjęcia św. Wawrzyńca do nieba.
W swojej stylistyce antepedium to będzie nawiązywało do antepedium z drugiego
bocznego ołtarza. Prawy boczny ołtarz p/w św. Barbary zdobi także XIX-wieczny
obraz olejny tej właśnie świętej. Męczennica w prawej dłoni trzyma kielich z jaśniejącą Hostią; w lewej ręce palmę i miecz przypominające o Jej śmierci.
W antepedium tego ołtarza znajduje się bardzo obrazowo przedstawiona na płótnie scena męczeńskiej śmierci św. Wawrzyńca datowana na I poł. XVIII wieku.
Obrazy Matki Boskiej Różańcowej i św. Barbary sygnowane są przez wrocławskiego malarza Bladego i zostały wykonane w 2 poł. XIX wieku.
Program konserwacji bocznych ołtarzy wykonał konserwator zabytków
Aleksander Harkawy, zaś samą konserwację przeprowadzi pracowania konserwatorska Jego żony. Prace polegać będą na oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, konserwacji obrazów, 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 maj:
Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Sakrament małżeństwa przyjęli:
12.02 – Dominik Olczak
26.02 – Lorenzo Kalinowski
26.02 – Miłosz Bury
5.03 – Mateusz Michalak
12.03 – Maks Nowak
12.03 – Ksawery Sekuła
19.03 – Milena Jaworska

Odeszli do Pana
4.03 – Basgier Eryka l. 83
12.03 – Wąchała Eryka l.77
22.03 – Kulawiak Wiesław l. 68
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Matuszczyk Roman par. św. Barbary Chorzów
Pytel Oktawia par. św. Wawrzyńca Chorzów

Codziennie przed poranną Mszą św. różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi. O godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
We wtorek o godz.. 18.40 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 różaniec i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (23.04) przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie
przeznaczona na Caritas Archidiecezji. O godz. 16.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
W poniedziałek (24.04) obchodzimy uroczystość św. Wojciecha bpa i męcz.,
głównego Patrona Polski. O godz. 18.40 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
We wtorek (25.04) przypada święto św. Marka, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo błagalne przy krzyżu misyjnym o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.
W czwartek (27.04) swoje urodziny obchodzi nasz wikary ks. Andrzej Rudolf,
w Jego intencji o godz. 16.30 odbędzie się msza św., na którą wszystkich parafian
serdecznie zapraszamy.
W sobotę (29.04) święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.

W niedzielę (30.04) obchodzimy III Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tego dnia rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachęcamy wszystkich do osobistego spotkania ze Słowem Bożym. O godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła – to nabożeństwo gdzie na wzór Drogi Krzyżowej rozważamy 14 spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami
W poniedziałek (1.05) obchodzimy święto św. Józefa, rzemieślnika. 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, która rozpoczyna Gody Śląskie. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
W maju zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę i święta
o godz. 16.30, w tygodniu o godz. 17.30.
We wtorek (2.05) przypada wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK.
W środę (3.05) przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. będą odprawione jak w niedzielę: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00, o godz. 16.30 nabożeństwo
majowe. Msza św. o godz. 10.00 odbędzie się w intencji I róży różańcowej p/w
NMP Królowej Polski. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W I czwartek (4.05) obchodzimy uroczystość św. Floriana, Patrona Naszego
Miasta o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz 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. 18.00 w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbędzie
się uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców naszego Miasta, którą odprawi
ks. Bp Adam Wodarczyk, na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W I piątek (5.05) o godz. 7.00 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 Światowych Dni Młodzieży.
W I sobotę (6.05) obchodzimy święto św. Ap. Jakuba i Filipa o godz. 7.00 Msza
św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św.
nabożeństwo.
W niedzielę (7.05) przypada IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, w tym dniu w Kościele przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który inauguruje Tydzień Modlitw o Powołania. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Katowicach, a przed kościołem
zbiórka na dożywianie dzieci.
7 maja o godzinie 19.00 w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpi amerykańska
grupa baletowa Ballet Magnificat, która wystawi spektakl „Syn marnotrawny”,
jest on sparafrazowaną przypowieścią biblijną. Opowiada historię męża, który
pewnego dnia postanawia odejść od żony i córki, by zasmakować życia pełnego
rozrywki. Bilety dostępne są w kasach ChCK. Serdecznie zapraszamy!
W maju i czerwcu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze św.
są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji znajduje
się na stronie internetowej parafii oraz w gablotce.
Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 12.00 i 15.30 do 17.30.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

