Intencje Mszalne
21.05 – 3.06
Poniedziałek
21.05
7.00 Za + męża Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za + matkę Stefanię Mazur
w 10 roczn. śmierci, ++ z rodzin
Kruczkowski, Galas, Bernady
Wtorek
22.05
7.00 Za + męża Jana Sitek, ++ rodziców
z obu stron
18.00 Za + Henrykę Studzińską, ++ lokat.
z ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B
Środa
23.05
7.00 Za + Irenę Stępowską w 4 roczn.
śmierci
18.00 Za + Helenę Kuczerajter
od chrześniaka Henryka z rodziną
Czwartek
24.05
16.30 Za ++ męża Bolesława, Konstancję
i Stanisława Szmajda,
rodz. Stanisława i Teklę, braci Jana
i Mieczysława, Zofię Sikora, dusze
w czyśćcu cierpiące
18.00 Za + męża Mieczysława Jasińskiego
w 7 roczn. śmierci, ++ rodziców
z obu stron
Piątek
25.05
7.00 Za + siostrę Sonię Szpernol w roczn.
urodzin
18.00 Za + Marię w 7 roczn. śmierci,
+ męża Herberta, ++ z pokrew.
z obu stron
Sobota
26.05
18.00 Za + Janinę Sroczyńską w 10 roczn.
śmierci
Niedziela
27.05
8.00 Za + Kazimierę Adamczyk
od lokatorów z ul. Skargi 6
10.00 Za + Irenę Orwat od chrześnicy Ewy
z mężem
12.00 Za + ciocię Amalię Król
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji mamy
Magdaleny i babci Julianny Gajda
z okazji urodzin
17.00 Za + córkę Izabelę

Poniedziałek
28.05
7.00 Za + syna Damiana Suszkę
w 20 roczn. śmierci
18.00 Za + Helenę Kuczerajter
od szwagierki Małgorzaty z rodziną
Wtorek
29.05
7.00 Za + Dariusza z okazji urodzin
i 9 roczn. śmierci
18.00 Za ++ rodziców Agnieszkę
i Franciszka, + siostrę Janinę
Środa
30.05
7.00 Za + Aleksandrę Musiał
od Jędrychowskich
18.00 Za + siostrę Krystynę Wereszyńską
w 2 roczn. śmierci, ++ rodziców
i teściów
Czwartek
31.05
8.00 Za ++ Stefanię i Michała Michułka
w roczn. śmierci, ++ z pokrew.
z obu stron
10.00 Za + Kazimierę Adamczyk w 30 dniu
po śmierci
12.00 Dz. bł. w int. Teodory Szarańskiej
z okazji urodzin
17.00 Za + Gertrudę Mikołajczyk w 30 dniu
po śmierci
Piątek
1.06
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + Huberta Wróbel od lokatorów
z ul. Słowiańskiej 34/38 i przyjaciół
Sobota
2.06
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + męża Jerzego w 6 roczn. śm.,
++ rodziców, teściów i pokrew.
Niedziela
3.06
8.00 Dz. bł. w int. Mirosławy i Wiesława
z okazji urodzin
10.00 Za + Bernarda Dziurę w 30 dniu
po śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Eugenii z okazji
86 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za + Józefa Zdrzalik
od rodziny Czerwików
17.00 Za ++ rodz. Pawła i Helenę
Ochmański, braci Czesława
i Eugeniusza, męża Krystiana
Adamus
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Zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców
do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich
Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Ojciec święty Franciszek stwierdził w najnowszej adhortacji na temat powołania
do świętości, że Maryja jest „Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą,
która ukazuje nam drogę świętości i nam towarzyszy” (GE 176). Od siedmiu wieków
takie samo przekonanie zamieniają w konkretne akty pobożności pokolenia wiernych,
przybywających do maryjnego sanktuarium w Piekarach Śl.
Już za dwa tygodnie, w niedzielę 27 maja spotkamy się przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w czasie corocznej
pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Nasze pielgrzymowanie wpiszemy w historyczny kontekst, bowiem 700 lat temu, w 1318 roku, w miejscu dzisiejszej bazyliki dokonano poświęcenia pierwszego kościoła dedykowanego św. Bartłomiejowi Apostołowi.
Tak rozpoczęła się historia kościoła, który stał się na przestrzeni wieków szczególnym
miejscem kultu Matki Najświętszej; parafia rozpoczęła się wcześniej niż poświęcono
kościół...
Po raz kolejny włączymy się – pamiętając, że „jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym” – do wspólnoty pielgrzymów szukających pomocy Maryi. Na szlaku żywej
wiary ludu śląskiego dołączy do nas ojciec święty Franciszek w osobie osobistego wysłannika, legata papieskiego, księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, który będzie
przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosi słowo Boże.
Drodzy Bracia!
Serdecznie was zapraszam do wspólnej modlitwy u Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w tak wielu aktualnych intencjach. Zwracam się do was, Bracia,
którzy należycie do parafialnych rad duszpasterskich, z prośbą o współpracę w zorganizowaniu wyjazdu pielgrzymów, aby każda wspólnota parafialna była reprezentowana
w piekarskim sanktuarium. Pielgrzymowanie do Matki Bożej Piekarskiej zawsze łączyło pokolenia: zapraszam więc ojców z synami i dziadków z wnukami; zapraszam gimnazjalistów i maturzystów, osoby pracy fizycznej i nauczycieli akademickich; zapraszam harcerzy i Rycerzy Kolumba oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., służbę
liturgiczną, mężczyzn i młodzieńców z Ruchu Światło-Życie oraz Domowy Kościół.
Zapraszam samorządowców z naszej górnośląskiej metropolii i tych, którzy mają zaszczyt reprezentować nas w parlamencie.
Oficjalna część pielgrzymki rozpocznie się o godz. 9.30, kiedy – po litanii do
Matki Bożej Piekarskiej – z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na
Kalwarię. Po południu zaplanowana jest godzina młodzieżowa, a o 15-tej nabożeństwo
majowe.
Wiernych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce,
zachęcam do duchowej łączności i modlitwy dzięki transmisjom w Telewizji Polonia,
TVP Katowice, Radiu eM, Radiu Katowice i Radiu Piekary.

Módlmy się o słoneczną pogodę i dary Ducha Świętego, aby pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium owocowało w codziennym życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Pielgrzymom oraz wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Pierwsza Komunia Święta
Klasa 3
1.Cyl Oliwia
2.Czerny Oliwia
3.Godziek Julia
4.Golus Piotr
5.Kaiser Natalia
6.Kasprowicz Nina
7.Kwaśniewicz Elżbieta
8.Langer Dawid
9.Lisek Joanna
10.Lisek Sylwester
11.Maintok Janina
12.Pawęska Małgorzata
13.Piechaczek Bartosz
14.Sołtysik Karol
15.Szewczyk Emilia
16.Wicher Mateusz
17.Wilk Bartosz
18.Zawisza Julia

Wczesna Komunia Święta
1. Blok Olga
2. Greń Vanessa
3. Jankowska Maria
4. Malcharczyk Michał
5. Malcharczyk Paweł
6. Parobiec Emilia

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 (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..
W poniedziałek (21.05) obchodzimy święto NMP Matki Kościoła.
W czwartek (24.05) przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
W sobotę (26.05) obchodzimy wspomnienie św. Filipa Nereusza.
W niedzielę (27.05) przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.
Tego dnia odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.. Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka do Piekar Śl., na którą wszystkich parafian,
a zwłaszcza mężczyzn zapraszamy.

We wtorek (29.05) przypada wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej.
W środę (30.05) obchodzimy wspomnienie św. Jana Sarkandra, Msza św. o godz. 18.00
będzie odprawiana z uroczystości Bożego Ciała.
W czwartek (31.05) przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Msze św. będą odprawione o godz. 8.00; 10.00; 12.00 – na zakończenie procesji Bożego
Ciała 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, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze będą stały: I – przy Szkole Podstawowej nr 29; II – na
skrzyżowaniu Kościuszki i Poniatowskiego; III – na skrzyżowaniu Poniatowskiego i Konopnickiej; IV – na skrzyżowaniu Roosevelta i Konopnickiej. 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 I piątek (1.06) przypada wspomnienie św. Justyna, o godz. 7.00 będzie odprawiona
Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne.
W I sobotę (2.06) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (3.06) przypada IX Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły. W tym dniu będziemy gościli w naszej parafii ks. Emanuela Pietrygę, proboszcza z parafii św. Jadwigi, który wygłosi Słowo Boże, będzie można również zakupić
książkę z kazaniami ks. Pietrygi.
Parafia Ewangelicka w Chorzowie zaprasza dzieci w wieku od 6 do 13 lat na półkolonie, które odbędą się w dniach od 2 do 6 lipca w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 22.
Koszt 100 zł. Zapisy trwają do 10 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 50 – lecia istnienia parafii
św. Wawrzyńca ogłaszamy zbiórkę zdjęć i pamiątek związanych z historią naszego kościoła. Celem zbiórki jest stworzenie wystawy fotograficznej upamiętniającej historię naszego kościoła .Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek materiały (fotografie, pamiątki,
wycinki prasowe wspomnienia, itd.) zapraszani są do kontaktu oraz do dalszego przekazywania informacji o zbiórce.
Z okazji Jubileuszu naszej parafii organizowany jest także konkurs dla wszystkich chętnych dzieci szkolnych i dorosłych „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”. W pracy
można przedstawić kościół jako dom Boży, jako wspólnota, jako moja parafia. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka,
wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze. Prace do konkursu
można składać do końca lipca 2018 roku.
Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa zaprasza na spotkanie z mieszkańcami
naszego rejonu w środę 23 maja o godz. 17.00 do Chorzowskiego Centrum Kultury.
Dyrekcja i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie zapraszają na uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły. Obchody zaplanowane są sobotę 9 czerwca 2018 roku. Rozpoczną się mszą świętą w Parafii Wniebowzięcia
NMP w Chorzowie Batorym, o godz. 9.30, po której zaplanowana jest dalsza część
w MDK „Batory” i na terenie szkoły. Absolwentów prosimy o rejestrację na stronie szkoły lub kontakt telefoniczny z sekretariatem liceum.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

