Intencje Mszalne
8.05 – 21.05
Poniedziałek
8.05
7.00 Za + Barbarę Niemczyk w 5 roczn.
śmierci
18.00 Za + Agnieszkę Kansy w 1 roczn.
śmierci
Wtorek
9.05
7.00 Dz. bł. w intencji w int. pracowników
firmy Bad-Bud
18.00 Za ++ Helenę, Karola, Bernarda
Świerkot
Środa
10.05
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy
z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Magdaleny Gil
z okazji 70 roczn. urodzin
Czwartek
11.05
16.30 Dz. bł. w int. kapłanów z okazji
święceń kapłańskich od dzieci
18.00 Za + ojca Kazimierza
Kruczkowskiego w 40 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Kruczkowski,
Setnik, Mazur
Piątek
12.05
7.00 Za + ojca Wiktora w roczn. śmierci,
+ ks. Stanisława Krzoskę
18.00 1) Za + męża Jerzego Misdzioł
w 18 roczn. śmierci
2) Za ++ babcie Stafanię i Julię,
ciocię Erykę Kubica, wujka
Franciszka ++ z rodzin Majerczyk,
Marzec, Witesi, Spora, Mauke,
Kubica
Sobota
13.05
18.00 1) W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
2) Dz. bł. w intencji Stanisława
Gwoździk z okazji 1 roczn. urodzin
Niedziela
14.05
8.00 Dz. bł. w intencji ks. Przemysława
Nowaka z okazji 5 roczn. święceń
kapłańskich
10.00 Dz. bł. w intencji dzieci
I Komunii św. oraz ich rodziców
12.00 Dz. bł. w intencji Igora Hadamik
z okazji Wczesnej Komunii św.
15.00 /skansen/ Za ++ Henryka, Danutę
i Martę Wróbel
17.00 Dz. bł. w intencji grupy formacyjnej
33/12 oraz solenizantów Joanny
Maciejewskiej, Piotra Brola, Marka
Niwińskiego

Poniedziałek
15.05
7.00 Za + brata Andrzeja Grosman
18.00 Za + Jana Apolinarskiego
Wtorek
16.05
7.00 W intencji pracowników
Suma-System
18.00 Za + Piotra Zimny z okazji urodzin,
++ rodziców Marię i Franciszka
Bartnik, teściów Annę i Jana,
++ z pokrewieństwa
Środa
17.05
7.00 Za + syna Mariusza w dniu urodzin
18.00 Za + Marię w 6 roczn. śmierci, męża
Herberta, ++ z pokrew. z obu stron
Czwartek
18.05
16.30 Za + Wiktorię Matysek w 1 roczn.
śmierci
18.00 Dz. bł. w intencji ks. Przemysława
Malinowskiego z okazji 3 roczn.
święceń kapłańskich
Piątek
19.05
7.00 W intencji Ireny o opiekę NMP
Nieustającej Pomocy
18.00 Za + męża Zygmunta Czornik,
++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
Sobota
20.05
18.00 1) Za ++ matki Annę Skrzypiec
i Salomeę Kurowski
2) Za + Wiesława Kulawiak od lokatorów
z ul. Skargi 2
Niedziela
21.05
8.00 Do Przemienienia Pańskiego
w intencji Anny z okazji urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Ewy Ochmańskiej
z okazji 80 roczn. urodzin
12.00 Za + ciocię Amalię Król
15.00 /skansen/
17.00 Dz. bł. w int. Jakuba Grzybowskiego
z okazji 10 roczn. urodzin
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Podsumowanie działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej
20 maja 2012 r. we wszystkich parafiach Archidiecezji katowickiej zgodnie
z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca odbyły się wybory do Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Również w naszej parafii takie wybory się odbyły. Spośród kandydatów uczestniczących w wyborach zostało wybranych 9 nowych członków,
byli nimi: Cebula Paweł, Gruszczak Jolanta, Fąferek Halina, Nowak Marek, Maliszewska Anna, Matjaszyk Sabina, Spałek Celina, Sroczyński Andrzej i Wrona
Anna. Oni obok wcześniej nominowanych przez ks. Proboszcza, którymi byli:
Zastawna Ewa, Mańdok Jerzy, Kusz Krystyna, Krzyż Katarzyna, Nowak Karina,
Giziński Krzysztof i Olszewski Marcin weszli w skład nowej Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. 11 czerwca 2012 r. odbyła się uroczysta Msza św. w intencji nowej Rady Duszpasterskiej, po której odbyło się jej zaprzysiężenie i pierwsze spotkanie w nowym składzie. Na tym pierwszym spotkaniu została również wybrana
zastępczyni Przewodniczącego Rady p. Ewa Zastawna (przewodniczącym
z urzędu jest zawsze ks. proboszcz) oraz sekretarz Rady p. Halina Fąferek.
Od tamtych wydarzeń mija 5 lat i zgodnie z dekretem ks. Arcybiskupa kończy się
kadencja tejże Rady i zostały już zarządzone nowe wybory.
W ciągu tych 5 lat w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej nastąpiły pewne
zmiany personalne. Zamienił się m. in. ks. wikary, który z urzędu w chodzi
w skład Rady – ks. Łukasza Kotyńskiego zastąpił ks. Andrzej Rudolf. Nominowanych: Krystynę Kusz – przewodniczącą Legionu Marii zastąpiła nowa przewodnicząca Elżbieta Sitek, przedstawiciela młodzieży Katarzynę Krzyż zastąpił Robert
Kluba. Dwoje wybieralnych przedstawicieli z powodu wyprowadzenia się z naszej parafii – Anna Maliszewska i Halina Fąferek – zrezygnowali z Rady Parafialnej. Zaś Anna Wrona wyszła za mąż i dziś nazywa się Kołodziej.
Ostanie 5 lat kiedy działała Duszpasterska Rada Parafialna w życiu naszej
parafii miało miejsce wiele ważnych wydarzeń. Do najważniejszych trzeba zaliczyć wizytację kanoniczną, którą przeprowadził w 2014 r. ks. abp Wiktor Skworc.
Dwukrotnie w tym czasie w naszej parafii odbyły się prymicje: ks. Przemysław
Nowak (2012) oraz ks. Przemysław Malinowski (2014). Pielgrzymowaliśmy także
– prócz krajowych sanktuariów – do Fatimy, Santiago de Compostela, Mariazell,
Pragi, Medjugorie i Rzymu. W związku z kanonizacją św. Jana Pawła II zostały
sprowadzone relikwie krwi św. Jana Pawła II i odbyła się parafialna peregrynacja
tychże relikwii, zorganizowano również wspólnie ze Szkołą Podstawową
nr 29 wystawę pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II. Ważną inicjatywą
Rady Parafialnej jest również przeprowadzana co roku w okresie Bożego Narodzenia akcja „świąteczna paczka”, w czasie której parafianie obdarowują dzieci
z rodzin najuboższych świątecznymi paczkami. Również w tym czasie zostało
przeprowadzanych wiele istotnych inicjatyw gospodarczych w naszym kościele:
dokonano konserwacji ambony i chrzcielny oraz więźby dachowej, przeprowadzono rekonstrukcję ławek w kościele, zakonserwowano podłogę, zakupiono

nowy system multimedialny i kuranty, po budowie uporządkowano teren wokół
probostwa i zrobiono nowe płoty.
Dziękując wszystkim członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich
zaangażowanie w życie parafii, zapraszam 16 maja o godz. 19.00 na ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w starym składzie. Informuję, że do 11
czerwca można zgłaszać kandydatów do wyborów nowej Rady Duszpasterskiej,
a wybory odbędą się w niedzielę 18 czerwca.
Ks. Eugeniusz Błaszczyk - proboszcz

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj:
Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Wydarzyło się...

1 marca - rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Rudolf.
26 – 29 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Włodzimierz Jamrocha OMI, duszpasterzujący na co dzień w Gdańsku. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe kobiety i mężczyźni, odbyły się
również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. W tym samym
czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29
w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę
Zastawną, które w tym roku były poświęcone 100-leciu objawień Matki Bożej
w Fatimie. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.
12 kwietnia - w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga
Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował Robert Kluba, natomiast
poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. 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.
13 – 16 kwietnia - 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, po raz
pierwszy od wielu lat wyremontowana chrzcielnica została wypełniona wodą
chrzcielną. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii
Wigilii Paschalnej.

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.
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 i święta
o godz. 16.30, w tygodniu o godz. 17.30.
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.
W poniedziałek (8.05) przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona
Polski.
W czwartek (11.05) Msza św. szkolna o godz. 16.30 będzie odprawiona w intencji kapłanów naszej parafii z okazji przypadających w tym roku rocznic święceń
kapłańskich.
W sobotę (13.05) czcimy Matkę Boską Fatimską, w tym dniu przypada 100 rocznica objawień fatimskich, o godz. 17.00 zapraszamy czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej na nabożeństwo i Mszę św. o godz. 18.00. Tego dnia w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy
zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (14.05) obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła – bocznego ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. W tym dniu
o godz. 10.00 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.
We wtorek (16.05) przypada święto św. Andrzeja Boboli. W tym dniu odbędzie
się o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej, wszystkich członków serdecznie zapraszam.
W piątek (19.05) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (21.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie przeznaczona na
W czerwcu i lipcu 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

