Intencje Mszalne
17.07 – 30.07
24.07
Poniedziałek
17.07 Poniedziałek
7.00 Dz. bł. w intencji Anny Glenszczok
7.00 Za + Janinę Pawłowską od lokatorów
z okazji 85 roczn. urodzin od córek
z ul. Kościuszki 20
z rodzinami
Wtorek
18.07
Wtorek
25.07
18.00 Za + Lubomira Koniecznego
18.00 Za + ojca Artura Pierszke w 50 roczn.
w 5 roczn. śmierci, ++ rodziców
śmierci, ++ matki i brata Pierszke,
Janinę i Zygmunta Koniecznych,
rodziców i brata Tkocz
Gertrudę i Maksymiliana Walasów,
Środa
26.07
++ z pokrew. z obu stron
7.00
Środa
19.07
7.00 Dz. bł. w intencji Beaty Kukowki
Czwartek
27.07
z okazji urodzin
18.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego
w 30 dniu po śmierci
Czwartek
20.07
18.00 Za + męża Horsta Nestmann
Piątek
28.07
w 1 roczn. śmierci, ++ z rodzin
7.00 Dz. bł. w pewnej intencji
Nestmann, Grosicki
Sobota
29.07
Piątek
21.07 18.00 Za + żonę, matkę, babcię prababcię
7.00 Dz. bł. w pewnej intencji z prośbą
Mieczysławę Salamon
o zdrowie oraz za + męża, rodziców
teściów
Niedziela
30.07
8.00 Za + Stanisława Przybylskiego
Sobota
22.07
w roczn. śmierci, ++ z rodziny
18.00 Dz. - bł. w intencji Teresy i Jerzego
Kuszczyk
Siurdyban z okazji 50 roczn. ślubu
10.00 Dz. bł. w intencji Łukasza Jędraka
z prośbą o zdrowie dary Ducha Św.
Niedziela
23.07
i wytrwanie w powołaniu
8.00 Za + Marię Miszke w roczn. śmierci, 12.00 Dz. bł. w intencji siostry Anny i męża
+ syna i męża
Adolfa Hadamik
10.00 Za + męża Stanisława w 16 roczn.
15.00 /skansen/ Za + matkę Adelajdę
śmierci, ++ rodziców i krewnych
Gerstner w 10 roczn. śmierci,
z obu stron
++ ojca i brata
12.00 Dz. bł. w intencji Kariny i Grzegorza
Nowak z okazji 20 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Borysa
Futok z okazji 1 roczn. urodzin
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Troska o chorego
Ból i cierpienie towarzyszą człowiekowi przez całe życie, głównie pod postacią
chorób lub nieszczęśliwych wydarzeń. Choroba jest niejako wpisana w życie
ludzkie i stanowi jego nieodłączną część. Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego. Cierpienie i ból ma zbawczą moc. Darem jest umiejętność
ofiarowania swojego cierpienia za innych. Kościół nie jest obojętny na ludzki ból
i cierpienie, zawsze w ciągu swej historii odczuwał potrzebę służenia chorym
i cierpiącym, upatrując w tym integralną część swego posłannictwa.
Sytuacja ludzi chorych jest szczególna. Chorzy w każdej chwili swojej ciężkiej
sytuacji życiowej mogą liczyć na kapłanów, którzy ich odwiedzają w domach,
szpitalach czy w placówkach opiekuńczych, udzielają sakramentów namaszczenia
chorych, pokuty i pojednania, przynoszą im Najświętszy Sakrament, aby mogli
zjednoczyć się z Panem Jezusem w Komunii Świętej, wspierają modlitwą
oraz duchowo.
Sakrament namaszczenia chorych jest to sakrament umocnienia, udziela choremu
łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi dojść do zbawienia. Poprzez
ten sakrament Kościół powierza chorych Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił. Udziela się go przez namaszczenie chorych
olejem i wypowiedzenie odpowiednich słów zawartych w księgach liturgicznych.
Sakrament ten rodzi u niektórych ludzi wiele lęków i obaw. Dość często najbliżsi
chorego wzywają kapłana dopiero wtedy, gdy on już nie żyje, ponieważ obawiają
się, by nie przerazić zbytnio konającego propozycją przyjęcia tego sakramentu.
Tymczasem sakrament namaszczenia chorych nie udziela się wyłącznie konającym. Została nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego namaszczenia”
na „sakrament namaszczenia chorych”. Może go przyjąć osoba poważnie chora
lub w podeszłym wieku. Nie udziela się natomiast tego sakramentu człowiekowi,
który z pewnością już umarł. W ciągu życia można go wielokrotnie przyjąć,
za każdym razem, gdy ktoś popada w ciężką chorobę.
Jezus Chrystus w Eucharystii przychodzi do człowieka poprzez drugiego człowieka. Jest nim przede wszystkim kapłan. Chrystus w Eucharystii przychodzi również
wówczas, gdy z braku zwyczajnych szafarzy czyli kapłanów, diakonów,
także świeccy czyli szafarze nadzwyczajni rozdzielają Komunię Świętą.

Wprowadzenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej jest uzasadnione dobrem duchowym wiernych. Nie ulega wątpliwości, że zasadniczym dobrem
duchowym jest częsta Komunia Święta, zwłaszcza zanoszona chorym w ich domach.
Dużym wsparciem dla osób zmagających się z chorobą, cierpieniem jest wspólnota pod nazwą Apostolstwo Chorych, która pomaga przezywać cierpienie w sposób
twórczy, bardziej Chrystusowy. Założyciel wspólnoty uważał, że: „Apostolstwo
Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego
na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez
chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku”. Pod tą samą nazwą
wydawany jest miesięcznik, wolą założyciela było, aby stał się on listem dla chorych, niepełnosprawnych i starszych; swoistą formą odwiedzin w domu człowieka, często samotnego i opuszczonego. Inną drogą dotarcia do chorego czy niepełnosprawnego człowieka, zwłaszcza młodszego wiekiem, jest strona internetowa
wspólnoty.
Kościół nie przestaje podkreślać zbawczego charakteru ofiary cierpienia, które
przeżywane z Chrystusem należy do samej istoty odkupienia. Poprzez cierpienie
człowiek zbliża się do pana Boga oraz wzrasta w wierze. Tylko poprzez wiarę
w Jezusa Chrystusa, najbardziej wydawałoby się bezsensowne i niewinne cierpienie staje się drogą ludzkiego zbawienia. Na tej drodze miłość rozwija się najintensywniej a człowiek może bardziej przyczyniać się do dzieła zwyciężenia zła dobrem, do zbawienia świata – razem z Chrystusem. Dlatego chorzy i cierpiący są
największym skarbem Kościoła, bo z nimi najbardziej zjednoczony jest Chrystus.

Ks. Andrzej Rudolf
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:

Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby
dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:

Kaczmarczyk Bartłomiej
Czaja Agnieszka

par. św. Wawrzyńca Chorzów
par. Trójcy Św. Szemrowice

Gładysz Sebastian
Kregiel Malwina

par. św. Wawrzyńca Chorzów
par. Szczekociny

Musiał Tomasz
Pęksyk Andrzelika

par. Chorzów
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.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone
Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św.
W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: w niedziele Msze św. są o godz.: 8.00; 10.00; 12.00 i 15.00/w skansenie/. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwa popołudniowego. 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 (16.07) obchodzimy XV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii
W III piątek (21.07) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (22.07) przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny.
W niedzielę (23.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczyna się XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami
świata", dlatego po każdej Mszy św. będzie można poświęcić samochody i motocykle
W poniedziałek (24.07) obchodzimy wspomnienie św. Kingi, dz..
We wtorek (25.07) przypada święto św. Jakuba Ap..
W środę (26.07) przypada wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP.
W sobotę (29.07) przypada wspomnienie św. Marty
W niedzielę (30.07) obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
41 Chorzowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach
26-30 sierpnia. Koszt 120 zł. Zapisy w kancelarii parafii św. Jadwigi śl.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 26 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
W sierpniu i wrześniu 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.

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

