Intencje Mszalne
7.05 – 20.05
Poniedziałek
7.05 Poniedziałek
14.05
7.00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie
7.00
dla chorej Jadwigi
18.00 Za + Zbigniewa Maternę
18.00 Za ++ Helenę, Karola, Bernarda
w roczn. śmierci
Świerkot
Wtorek
15.05
Wtorek
8.05 7.00 Za + męża Franciszka w 6 roczn.
7.00 Za + Stanisława Borówka z okazji
śmierci, ++ siostrę Ilonę, szwagra
urodzin i imienin
Henryka, brata Romualda, bratową
18.00 Za + Henryka Pohlarz, ++ lokatorów
Łucję, rodzinę Wloka, rodziców
z ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B
z obu stron
18.00 Za + ojca Jana Apolinarskiego
Środa
9.05
7.00 Za + Barbarę Niemczyk w 6 roczn.
Środa
16.05
śmierci
7.00
18.00 Za + Agnieszkę Kopka od Żywego
18.00 Za + męża i ojca Piotra Zimny
Różańca
z okazji urodzin, ++ rodziców
z obu stron
Czwartek
10.05
Czwartek
17.05
16.30 Za + Agnieszkę Kopka od Janiny
Grucela
16.30 Za + Teresę Szostak w 10 roczn.
18.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego
śmierci
z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji ks. Przemysława
Malinowskiego w 4 roczn.
Piątek
11.05
święceń kapłańskich
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy
Piątek
18.05
Krzoska z okazji urodzin
18.00 Za + Kazimierza Kruczkowskiego
7.00 Za + syna Mariusza w dniu urodzin
w 41 roczn. śmierci
18.00 Za + Agnieszkę Kopka od koleżanek
z pracy
Sobota
12.05
Sobota
19.05
18.00 Za + Ernesta Czecha
w 1 roczn. śmierci
18.00 1) Za ++ rodziców Helenę
i Władysława Jelonek, Władysławę,
Niedziela
13.05
Frydrycha Kukuła, szwagra Gerarda
8.00 Za + ojca Wiktora w roczn. śmierci,
2) W intencji rodziny Mróz
+ ks. Stanisława Krzoskę
Niedziela
20.05
10.00 Dz. bł. w intencji dzieci
I Komunii św. oraz rodziców
8.00 Dz. bł. w intencji córki Anny
12.00 Dz. bł. w intencji dzieci
z okazji urodzin z prośbą
Wczesnej Komunii św.
o dary Ducha Św.
oraz rodziców
10.00 Dz. bł. w intencji Julii Dul
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Pauliny
z okazji urodzin
Łaciak z okazji 18 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji dzieci kl. III
17.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
z okazji 1 roczn. Komunii św.
Fatimskiej oraz parafian
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Ksawerego
i Aleksandra Nos z okazji 5 roczn.
urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Beaty i Mateusza
Pniak z okazji 1 roczn. ślubu
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Dni Krzyżowe
Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40.
dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce
od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się
Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt.
Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego
człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie
obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze
pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym
na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty Pisma
Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny.
Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie
40. dnia jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym stuleciu
tak, że św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po całym
świecie”. W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie zaczęto odprawiać
przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa
z Apostołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na
zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego
na znak wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca
uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji też polewano zgromadzonych wodą na znak, że Bóg zsyła deszcz na dobrych i złych (por. Mt 5, 45).
Niekiedy też zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia.
Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej
modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne - Mamert,
w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc
w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich
Świętych.

W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych.
W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw
o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne.
W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”,
we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we środę - „za głodujących”. W
naszej diecezji jedynie w niektórych parafiach wiejskich odprawiane są Dni
Krzyżowe.
Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą
Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj:
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Przyjęli chrzest
25.03 – Tomasz Cedrowicz
25.03 – Sofia Eccheli
25.03 – Max Kupski
2.04 – Iga Zdebel
2.04 – Artur Mudyn
2.04 – Antoni Kwietniewski
8.04 – Małgorzata Resner

8.04 – Victoria Polaczek
8.04 – Jan Wilczek
15.04 – Michalina Ćwieląg
22.04 – Marta Malinowska
22.04 – Maja Cieśla
22.04 – Wojciech Kołodziej

Sakrament małżeństwa przyjęli:
7.04 – Ryś Piotr i Niewiadomska Justyna
19.04 – Browarski Maciej i Gros Sylwia
28.04 – Matuszyk Piotr i Chałupka Monika

Odeszli do Pana
3.04 – Adamczyk Kazimiera l. 76
3.04 – Szendzielorz Krystyna l. 88
7.04 – Mikołajczyk Gertruda l. 71
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Dzwonek Łukasz
par. Świętochłowice
Janiczek Katarzyna
par. św. Wawrzyńca, Chorzów

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.
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 (6.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci ze Szkoły.
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.
We wtorek (8.05) przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski.
W piątek (11.05) rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Św., którą
będziemy odmawiali w czasie nabożeństw majowych.
W sobotę (12.05) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (13.05) przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na nowe okna do naszego kościoła. 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. Tego dnia
czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej na Mszę św. zaś w związku z I Komunią św. w naszej parafii, nabożeństwo fatimskie odbędzie się po Mszy św..
W poniedziałek (14.05) obchodzimy święto św. Macieja, Ap..
We wtorek (15.05) odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wszystkich członków serdecznie zapraszam.
W środę (16.05) przypada święto św. Andrzeja Boboli.
W piątek (18.05) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (20.05) obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta
w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. O godz. 12.00 odbędzie
się Msza św. w intencji dzieci kl. III, którzy obchodzą I rocznicę I Komunii św..
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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

