Intencje Mszalne
5.06 – 18.06
Poniedziałek
5.06
7.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę,
+ ks. Stanisława Krzoskę
18.00 Za ++ Marię i Erwina Czaja,
++ z rodziny Mika, Czaja, Polednia
Wtorek
6.06
7.00 Dz. bł. w intencji Ewy z okazji
urodzin
18.00 Za + brata Bernarda,
+ bratową Anielę, + brata Piotra
Środa
7.06
7.00 Za + męża Józefa Zaczek w 23 roczn.
śmierci
18.00 Za ++ Tadeusza Kuklę, Kazimierza
Giżewskiego, ++ rodziców z obu
stron
Czwartek
8.06
16.30 Dz. bł. w intencji męża Rajnolda
oraz rodziny
18.00 Za + Jana Gawlika, ++ rodziców
Monikę i Józefa od lokatorów
Rycerskiej 22
Piątek
9.06
7.00 Za ++ matkę Agnieszkę Szkop,
ojca Józefa
18.00 Za ++ Teresę i Adolfa Skupińskich
Sobota
10.06
18.00 Za + Wiesława Kulawiak od Rafała
z rodziną
Niedziela
11.06
8.00 Za + żonę Marię Wieczorek z okazji
roczn. śmierci, ++ z rodziny
Wieczorek, Szymczewski
10.00 Za ++ Stefanię i Michała Michułka
w roczn. śmierci
12.00 Za + Elżbietę Syma w 7 roczn.
śmierci
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Aleksandra
i Ksawerego Nos z okazji 4 roczn.
urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Wojciecha
Kołodziejczyka z okazji 1 roczn.
urodzin

Poniedziałek
12.06
7.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
18.00 Za + Adolfa Mikosz w 4 roczn.
śmierci, ++ rodziców Katarzynę,
Piotra Mikosz, Julię i Franciszka
Bernert, ++ z pokrew. z obu stron
Wtorek
13.06
7.00 Za ++ rodziców Agnieszkę
i Franciszka w roczn. śmierci
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Środa
14.06
7.00 Za + Danutę Niedbała od siostry
z rodzina
18.00 Dz. bł. w intencji córki Małgorzaty,
męża Pawła z okazji urodzin
Czwartek
15.06
8.00 Za + Elżbietę Nowak od Żywego
Różańca
10.00 Za + Rajnarda Gawlik w 1 roczn.
śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Cecylii i Helmuta
Ochsensfart
17.00 Dz. bł. w intencji Iwony Olejnik
z okazji 30 roczn. urodzin
Piątek
16.06
7.00 W intencji pracowników firmy
Bad-Bud
18.00 Za + Jerzego Wostal w 1 roczn.
śmierci
Sobota
17.06
18.00 Za + Czesława Kruczkowskiego,
++ z rodziny Kruczkowski
Niedziela
18.06
8.00 Za + Stanisława z okazji imienin
10.00 Za + Danutę Niedbała od brata
Ryszarda z rodziną
12.00 Za + męża Henryka Brudek
w 3 roczn. śmierci, ++ rodziców,
teściów, pokrew., dusze w czyśćcu
cierpiące
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Ingeborgi
i Henryka Danisz z okazji 55 roczn.
ślubu
17.00 Za + Zuzannę Maćkowską
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ZASADY WYBORÓW PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych
postaw moralnych.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.
4. Wyboru członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej archidiecezji katowickiej
w terminie określonym przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.
a. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków
Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi. Lista
kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
b. Liczba zgłoszonych kandydatów do Rady musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez
osoby należące do Rady z urzędu.
d. Tydzień przed wyborami proboszcz informuje wszystkich wiernych o zgłoszonych kandydatach i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do
Rady zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania
6. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej mszy świętej, każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając
przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska,
tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.
7. Po oddaniu głosu wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków
(na przykład przy wyjściu z kościoła) albo do urn wyborczych wystawionych w odpowiednim pomieszczeniu parafii.
9. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z od dwóch do pięciu osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów
i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc.
To najważniejsze punkty Zasad wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Całość
dokumentu znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji katowickiej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 11 czerwca zostaną wywieszone w gablotkach i na stronie internetowej
listy zgłoszonych kandydatów do PRD, a 18 czerwca odbędą się wybory.

Na ostatnim posiedzeniu PRD uzgodniliśmy, że spośród zgłoszonych kandydatów zostanie
wybranych 8 nowych członków PRD. Zgodnie z Regulaminem PRD z urzędu należą:
1. Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz parafii
2. Ks. Andrzej Rudolf – wikariusz parafii
3. Ewa Zastawna – katechetka
4. Wojciech Majerczyk – pełni funkcję kościelnego
5. Marcin Olszewski - organista
Ponadto zgodnie z Regulaminem PRD mianowałem do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
następujących parafian:
1. Giziński Krzysztof – pełni funkcje gospodarcze w parafii, członek PRD w poprzedniej
kadencji.
2. Jasińska Maria – przewodnicząca Parafialnego Zespołu Charytatywnego i Ruchu
Szensztackiego, członek PRD w poprzedniej kadencji.
3. Mańdok Jerzy – nadzwyczajny szafarz Eucharystii, członek PRD w poprzedniej kadencji.
4. Matjaszyk Sabina - pełni funkcje gospodarcze w parafii, członek PRD w poprzedniej
kadencji oraz Parafialnego Zespołu Charytatywnego.
5. Nowak Karina – animator Dzieci Maryi, członek PRD w poprzedniej kadencji
oraz Parafialnego Zespołu Charytatywnego.
6. Sitek Elżbieta – przewodnicząca Parafialnego Legionu Maryi, członek PRD
w poprzedniej kadencji
7. Urbański Dawid – przedstawiciel młodzieży, przewodniczący parafialnej grupy
oazowej.
Ks. Eugeniusz Błaszczyk

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc czerwiec:
Za przywódców narodów, aby podjęli skuteczne działania w celu
zakończenia handlu bronią, pociągającego za sobą wiele niewinnych ofiar.
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
1. Kluba Robert par. św. Wawrzyńca Chorzów
Bijańska Marcelina par. św. Jadwigi Chorzów
2. Adamczyk Tomasz par. NSPJ Katowice
Doktorczyk Alicja 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. 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 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi
św.
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 poniedziałek (5.06) obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. O godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.
We czwartek (8.06) przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
W piątek (9.06) o godz. 18.00 w kościele św. Jadwigi w Chorzowie ks. bp Adam Wodarczyk grupie naszej młodzieży udzieli sakramentu bierzmowania.
W sobotę (10.06) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługa sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (11.06) przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty w naszym kościele
bocznego ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. W tym dniu kończy się okres spowiedzi
wielkanocnej.
W poniedziałek (12.06) obchodzimy wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka
oraz pochodzącego z Chorzowa o. Ludwika Mzyka, prezb. i Tow., męcz.
We wtorek (13.06) przypada 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..
W środę (14.06) obchodzimy wspomnienie bł. Michała Kozala, Msza św. o godz. 18.00
będzie odprawiana z uroczystości Bożego Ciała.
W czwartek (15.06) przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze św. będą odprawione o godz. 8.00; 10.00; 12.00 – na zakończenie procesji Bożego
Ciała w skansenie i godz.. 17.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy procesja teoforyczna do czterech ołtarzy. Tegoroczna procesja przejdzie następującą trasą: ul. Lwowską,
Kościuszki, Rycerskiej i bocznym wejściem wejdziemy do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Ołtarze będą stały: I – przy kościele św. Wawrzyńca; II – przy Szkole Podstawowej nr 29; III – na ul. Rycerskiej; IV – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie. Prosimy o liczny udział we mszy św. i procesji Bożego Ciała. Dzieci komunijne
w strojach liturgicznych i dzieci przedszkolne zapraszamy do sypania kwiatów, chłopców
z dzwoneczkami do dzwonienia. Prosimy o pomoc przy stawianiu ołtarzy oraz o ofiary na
kwiaty do ołtarzy, które można składać do skarbonki przy konfesjonale. Prosimy również
o udekorowanie okien na trasie Bożego Ciała.
Od piątku przez całą oktawę Bożego Ciała zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwa
czerwcowe z procesja teoforyczną dokoła naszego kościoła; szczególnie zapraszamy
dzieci komunijne w strojach liturgicznych: dziewczynki do sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia.
W piątek (16.06) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
W sobotę (17.06) obchodzimy wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
W niedzielę (18.06) przypada XI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii,
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

