Intencje Mszalne
22.05 – 4.06
Poniedziałek
22.05
7.00 Za + męża Jana w 15 roczn. śmierci,
++ z rodziny Sitek, Grosman
18.00 Za + matkę Stefanię Mazur
w 9 roczn. śmierci
Wtorek
23.05
7.00 Za + Elżbietę Nowak od Żywego
Różańca
18.00 Za + Grzegorza Zastawnego w roczn.
śmierci, + męża Tadeusza
Środa
24.05
7.00 Dz. bł. w intencji Anny, Łukasza
z prośbą o zdrowie
18.00 Za + męża Mieczysława Jasińskiego
w 6 roczn. śmierci, ++ rodziców
z obu stron
Czwartek
25.05
16.30 Za + Alfonsa Gajdę w 30 dniu po
śmierci, ++ z rodzin Gajda,
Gołaszewski, Galas
18.00 Za + męża Kazimierza w 10 roczn.
śmierci
Piątek
26.05
7.00 Za ++ matki Marię i Reginę z okazji
Dnia Matki
18.00 Za + męża Jerzego Nichter w 5 roczn.
śmierci,++ rodziców, teściów,
pokrewieństwo
Sobota
27.05
18.00 Za + córkę Izabelę, ++ z pokrew.
Niedziela
28.05
8.00 Za + Wiesława Kulawiak
od lokatorów Skargi 2
10.00 Dz. bł. w intencji Julii Dul z okazji
urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Andrzeja z okazji
50 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za + Ernę Nowak
w 2 roczn. śmierci
17.00 Dz. bł. w intencji Marty i Miłosza
z okazji 1 roczn. ślubu

Poniedziałek
29.05
7.00 Za + syna Damiana Suszka
w 19 roczn. śmierci
18.00 Dz. bł. w intencji Romana Niedbała
z okazji 35 roczn. urodzin
Wtorek
30.05
7.00 Za + Elżbietę Nowak od Żywego
Różańca
18.00 Za + Jana Kusz, ++ z pokrewieństwa
Środa
31.05
7.00 Za + Lesława Tyrana z okazji 20
roczn. śmierci od załogi
18.00 Za + Janinę Sroczyńską w 9 roczn.
śmierci
Czwartek
1.06
7.00 W intencji kapłanów
oraz o nowe powołania
16.30 W intencji dzieci z okazji Dnia
Dziecka
18.00 Za + Henryka Blinda od Jadwigi
Adamczyk z rodziną
Piątek
2.06
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + matkę Jadwigę w 20 roczn.
śmierci, ojca Karola w 47 roczn.
śmierci, + brata Norberta,
++ z pokrew. z obu stron
19.00 W intencji młodzieży z okazji
zakończenia roku szkolnego
Sobota
3.06
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + matkę Eleonorę Kowolik
w roczn. śmierci, ojca Piotra, brata
Piotra
Niedziela
4.06
8.00 Za + męża Stefana, ++ rodziców
z obu stron
10.00 Dz. bł. w intencji Mirosławy
i Wiesława z okazji urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Eugenii
z okazji 85 roczn. urodzion
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Gertrudy
Skrobarczyk z okazji 80 roczn.
urodzin od córek z rodzinami
17.00 Dz. bł. w intencji Zygfryda Skrzypek
z okazji 80 roczn. urodzin
oraz rodziny
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Parafialna Rada Duszpasterska

Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w niedzielę 18 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze
proboszcza parafii w działalności duszpasterskiej (p.1.). Od niedzieli
21 maja br. do 10 czerwca będzie można pisemnie zgłaszać kandydatów do
PRD. W niedzielę 11 czerwca będą ogłoszone listy, spośród których w następną niedzielę 18 czerwca po Mszach św. zostaną wybrani nowi członkowie PRD. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy
przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych (p. 3a). Ogłoszenie wyników nastąpi w następna niedzielę 25 czerwca.
W skład PRD wchodzą trzy grupy członków:
- z urzędu
- mianowani przez proboszcza parafii
- wybrani przez parafian.
Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez
wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (p.3).
Z urzędu do PRD należy proboszcz oraz wikariusz oraz przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej
w parafii (katechetka, organista, kościelny) (p. 3b). Z mianowania proboszcza do PRD należą przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń działających w parafii
(p. 3.c). Po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterska uznałem, że w naszej parafii będzie 7 mianowanych członków i 8 wybieranych członków
PRD.
Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku (p.7.). Kadencja PRD trwa
5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji
ze swego członkostwa (p.9.).
W związku z dekretem ks. Arcybiskupa zachęcam parafian do zgłaszania kandydatów do PRD (po uprzedniej konsultacji z kandydatem).
Mam nadzieję, że nowa Parafialna Rada Duszpasterskie jeszcze bardziej
ożywi życie duszpasterskie naszej parafii. Składam serdeczne podziękowania obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii i konstruktywne głosy.
ks. Eugeniusz Błaszczyk

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj:

Za chrześcijan Afryki, aby dawali świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju na wzór Jezusa Miłosiernego.

Przyjęli chrzest
2.04 – Maja Rynkowska
2.04 – Dionizy Breguła
9.04 – Matylda Pietruszka
17.04 – Bartosz Kurpas
17.04 – Jakub Janowski
17.04 – Hanna Lechowicz

22.04 – Wojciech Molka
23.04 – Hanna Michalska
23.04 – Karol Korona
23.04 – Ignacy Szustak
23.04 -– Tymoteusz Bomba
23.04 – Bibianna Kokosza

Sakrament małżeństwa przyjęli:
28.04 – Miśta Mariusz i Buchaniec Aleksandra
29.04 – Bijok Łukasz i Radzka Patrycja
29.04 – Szczyrba Krystian i Polowy Ilona

Odeszli do Pana
15.04 – Gajda Alfons l. 80
16.04 – Nowak Elżbieta l. 93

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Cedrowicz Robert par. św. Wawrzyńca Chorzów
Frąszczak Małgorzata 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.
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 (21.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają Dni Krzyżowe. Są to dni
modlitw o Boże błogosławieństwo dla każdej pracy ludzkiej, a także o urodzaje. Po Mszach św. o godz. 7.00 modlitwy te odbędą się przy krzyżu misyjnym.
W piątek (26.05) obchodzimy wspomnienie św. Filipa Nereusza, w tym
dniu rozpoczynamy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Św.,
którą będziemy odmawiać w czasie nabożeństw majowych.
W niedzielę (28.05) przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tego dnia odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.. Będzie ona
przebiegać pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Z naszej parafii o godz. 6.00
wyruszy piesza pielgrzymka do Piekar Śl., na którą wszystkich parafian,
a zwłaszcza mężczyzn zapraszamy.
W poniedziałek (29.05) obchodzimy wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej.
We wtorek (30.05) przypada wspomnienie św. Jana Sarkandra.
W środę (31.05) obchodzimy święto Nawiedzenia NMP.
W I czwartek (1.06) przypada wspomnienie św. Justyna, 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 Dnia Dziecka. W tym dniu zapraszamy dzieci
do miesięcznej spowiedzi św. kl. II – IV o godz. 15.30; kl. V – VI
o godz. 16.00
W I piątek (2.06) 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, o godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży jako
dziękczynienie za kończący się rok szkolny.
W I sobotę (3.06) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian.
W niedzielę (4.06) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed
kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
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.
Z okazji 10 Metropolitalnego Święta Rodziny w sobotę 27 maja
o godz. 19.oo w kościele Ducha Świętego w Chorzowie odbędzie się koncert rodzinny „Braci Sojków”. Wstęp bezpłatny.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

