Intencje Mszalne
23.04 – 6.05
Poniedziałek
23.04 Poniedziałek
30.04
7.00 Za + Aleksandra Duszyńskiego
7.00
i Henryka Matysek, ++ lok. Skargi 6 18.00 Za + Agnieszkę Kopka od lokatorów
18.00 Za ++ rodziców Albrycht
z ul. Kościuszki 20
Wtorek
24.04 Wtorek
1.05
7.00 Dz. bł. w intencji Stefanii z okazji
7.00 Za + Lotara Mikę w 5 roczn. śmierci
urodzin z prośbą o zdrowie
11.00 /skansen/ Suma Odpustowa
18.00 Za + męża Ryszarda w 15 roczn.
18.00 Za + siostrę Modestę Serafińską
śmierci, brata Krystiana, zięcia
w roczn. śmierci, + ks. Dariusza
Alojzego, ++ rodziców z obu stron
Bienię
Środa
25.04 Środa
2.05
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora
7.00 Dz. bł. w int. Gabrieli Wiśniewskiej
Krzoska
z okazji 55 rocz. urodzin
18.00 Dz. bł. w int. Aleksandry i Jerzego
18.00 Za + Aleksandra Duszyńskiego
Mańdok z okazji 25 roczn. ślubu
od lokatorów Skargi 6
Czwartek
26.04
16.30 Dz. bł. w intencji ks. Eugeniusza
Błaszczyka i ks. Andrzeja Rudolfa
z okazji roczn. święceń kapłańskich
od dzieci
18.00 Za + matkę Józefę w 17 roczn. śm.,
++ mężów Stanisława i Józefa,
++ z pokrew. z obu stron

Czwartek
3.05
8.00 W intencji I Róży Różańcowej
p/w NMP Królowej Polski
10.00 Za + Helenę Kuczerajter
od chrześnicy Agaty z rodziną
12.00 Za ++ rodziców i dziadków
Pałaszyńskich
17.00 Za + Henryka Pohlarz w 30 dniu po
śmierci

Piątek
27.04
7.00 Dz. bł. w int. ks. Andrzeja Rudolfa
Piątek
4.05
z okazji urodzin
7.00 W intencji czcicieli NSPJ i parafian
18.00 Za + Agnieszkę Kopka w 30 dniu
18.00 Za + Helenę Kuczerajter z okazji
po śmierci
urodzin
19.00 W intencji maturzystów
Sobota
28.04
Sobota
5.05
18.00 Za + Marię Zachorowską w 30 dniu
po śmierci
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
Niedziela
29.04 18.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Antoniego
8.00 Dz. bł. w intencji Edyty Kukowki
Błoch
z okazji urodzin
Niedziela
6.05
10.00 Dz. bł. w int. Łucji i Józefa Hensel
z okazji urodzin
8.00 Za + Henrykę Studzińską, ++ lokat.
12.00 Dz. bł. w intencji Zuzanny Olejnik
z ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B
z okazji 1 roczn. urodzin, Aleksandra 10.00 Dz. bł. w int. Stanisławy i Franciszka
Olejnik z okazji 3 roczn. urodzin
Lipień z okazji 60 roczn. ślubu
17.00 Za + Anielę Tajnert w roczn. śmierci 12.00 Dz. bł. w intencji Wojciecha z okazji
urodzin oraz rodziny
15.00 /skansen/ Za + Grzegorza Zastawnego
w 28 roczn. śmierci
17.00 Za + Jana Gwioździk w dniu urodzin
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Nabożeństwa majowe
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję
Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego
miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się
na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo,
w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach
kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej
w 1549 r. w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpowiedzią na
Reformację.
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku
w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne
koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był
jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał
do wszystkich włoskich biskupów. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa
XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r.
kolejny następca św. Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana
oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone
w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. "majówki" odprawiane
już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian.
Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii.
W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwietnia:
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce
mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili
otwierać nowe drogi.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:

Rak Artur
Kasperek Kinga

par. św. Wawrzyńca, Chorzów
par. św. Wawrzyńca, Chorzów

Wydarzyło się...
14 lutego - rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił
wikariusz parafii św. Marii Magdaleny z Chorzowa Starego ks. Radosława Adamiak.

11 – 14 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził
ks. Tadeusz Michałek, sercanin. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych
i osób starszych, a później odbyło się spotkanie w salce na probostwie. 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, którym w tym
roku przyświecało hasło: „Kościół to nie tylko dom z kamienia i złota, ale Kościół żywy
i prawdziwy to jest serc wspólnota”. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze oraz bardzo piękne makiety
chorzowskich kościołów, które można było podziwiać w Szkole Podstawowej). Najlepsze
klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.
28 marca - w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa.
Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, 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.
29 marca – 1 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. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła
się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed Mszą św. poranną o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec prowadzony
przez Legion Maryi i Żywy Różaniec.
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 Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..

W niedzielę (22.04) 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. W tym dniu będziemy gościli w naszej parafii
ks. diakona Krzysztofa Moczko oraz kleryków naszego Seminarium w ramach akcji powołaniowej. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Katowicach.
W poniedziałek (23.04) obchodzimy uroczystość św. Wojciecha bpa i męcz., głównego
Patrona Polski.
W środę (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 (26.04) odbędzie się spowiedź św. dzieci wg następującego porządku; kl. III
i IV o godz. 15.30; kl. V i VI o godz. 16.00.
W piątek (27.04) swoje urodziny obchodzi nasz wikary ks. Andrzej Rudolf, w Jego intencji o godz. 7.00 odbędzie się msza św., na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W niedzielę (29.04) obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (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.
W środę (2.05) przypada wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK.
W czwartek (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. 8.00 odbędzie się w intencji I róży różańcowej p/w NMP Królowej Polski. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W I piątek (4.05) obchodzimy uroczystość św. Floriana, Patrona Naszego Miasta,
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. 18.00 w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbędzie się uroczysta Msza św.
w intencji mieszkańców naszego Miasta, na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy. O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży w intencji tegorocznych maturzystów, których serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy, zaproszenie to kierujemy również do ich rodziców oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania.
W I sobotę (5.05) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (6.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W maju i w 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.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie - organizacja pożytku publicznego ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów, KRS 0000015960 prosi
o 1% wsparcia na swoją działalność.

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

