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Intencje Mszalne
23.05. – 5.06.
Poniedziałek
23.05. Poniedziałek
30.05.
7.00 Za + syna Bogdana Grohlich
7.00 Za ++ teściów Elżbietę i Franciszka
18.00 Za + męża Mieczysława Jasińskiego
Lubina
z okazji roczn. śmierci, ++ rodziców 18.00 Za + ojca Kazimierza
z obu stron, + Piotra Olkis
Kruczkowskiego w 45 roczn. śmierci
Wtorek
24.05. Wtorek
7.00 W intencji firmy Bad-Bud
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Bartłomieja i Marty 18.00 Za + Dariusza Ślezionę

31.05.

Środa
25.05. Środa
1.06.
7.00
7.00 Za + męża Tadeusza Kuklę,
18.00 Za + Walentego Moj z okazji 30 dnia
++ rodziców z obu stron
po śmierci
18.00 Za + matkę Stefanię w roczn. śmierci
Czwartek
26.05. Czwartek
2.06.
17.00 1) Dz. bł. w intencji matek z okazji
7.00 W int. kapłanów, sióstr zakonnych
Dnia Matki
oraz o nowe powołania
2) Za + Antoninę Jojko
17.00 1) Za + syna Marka w 4 roczn.
śmierci
Piątek
27.05.
2) Dz. bł. w intencji katechetki Ewy
7.00
od dzieci komunijnych z Katolika
18.00 Za + Janinę Sroczyńską w 14 roczn.
Piątek
3.06.
śmierci
7.00 Dz. bł. w intencji czcicieli NSPJ
Sobota
28.05.
oraz parafian
18.00 1) Za + męża Jerzego Nichter
18.00 Dz. bł. w intencji Jakuba Szromek
w 10 roczn. śmierci, ++ rodziców
z okazji urodzin
Helenę, Ignacego, teściów Elżbietę,
4.06.
Maksymiliana, + Henryka Węgrzyn Sobota
2) Za + Henryka Nowak
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
od lokatorów Gajowej 12
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za ++ ojca Emila Lesik, matkę Marię
Niedziela
29.05.
8.00 Dz. bł. w intencji córki Doroty
Niedziela
5.06.
z prośbą o zdrowie
8.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę
10.00 Za + Kazimierza Gawriołek
10.00 Za ++ Marię i Erwina Czaja, Renatę
w 15 roczn. śmierci
i Lotara Mika
12.00 Za + Paulinę Bacia z okazji urodzin,
12.00 Za + Jana Grzelaka w 1 roczn.
++ z rodziny i znajomych
śmierci, + brata Rajmunda
15.00 /Skansen/ Za + siostrę Krystynę
15.00 /Skansen/ Dz. bł. z prośbą o zdrowie
w 6 roczn. śmierci
i siły do posługi niepełnosprawnym
17.00 Za + wychowawczynię Helenę
17.00 Za + Henryka w 2 roczn. śmierci,
Gracką w 35 roczn. śmierci
+ córkę Anetę
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Parafialna Rada Duszpasterska
Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w niedzielę 12 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze proboszcza parafii w działalności duszpasterskiej (p.1.). Od niedzieli 8 maja br.
do 1 czerwca będzie można pisemnie zgłaszać kandydatów do PRD. W niedzielę
5 czerwca będą ogłoszone listy, spośród których w następną niedzielę 12 czerwca
po Mszach św. zostaną wybrani nowi członkowie PRD. Członkami PRD mogą
być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania
i są znani z nienagannych postaw moralnych (p. 3a). Ogłoszenie wyników nastąpi
w następna niedzielę 19 czerwca.
W skład PRD wchodzą trzy grupy członków:
- z urzędu
- mianowani przez proboszcza parafii
- wybrani przez parafian.
Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez
proboszcza (p.3).
Z urzędu do PRD należy proboszcz oraz wikariusz oraz przedstawiciele
osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii
(katechetka, organista, kościelny) (p. 3b). Z mianowania proboszcza do PRD należą przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy
Eucharystii i stowarzyszeń działających w parafii (p. 3.c). Po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterska uznałem, że w naszej parafii będzie 6 mianowanych
członków i 10 wybieranych członków PRD.
Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku (p.7.). Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa
(p.9.).
W związku z dekretem ks. Arcybiskupa zachęcam parafian do zgłaszania
kandydatów do PRD (po uprzedniej konsultacji z kandydatem). Mam nadzieję,
że nowa Parafialna Rada Duszpasterska jeszcze bardziej ożywi życie duszpasterskie naszej parafii. Składam serdeczne podziękowania obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii i konstruktywne głosy.
ks. Eugeniusz Błaszczyk

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj:
O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi
wzór słuchania, głębię rozpoznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się
służbie.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. z udziałem dzieci.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św..
Zapraszamy na nabożeństwa majowe: w niedzielę i święta o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.30. (w czwartek po Mszy św. o godz. 17.00)
W niedzielę (22.05) przypada VI Niedziela Wielkanocna. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
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.
W poniedziałek (23.05) wyjątkowo o godz. 16.00 nie będzie czynna kancelaria
parafialna, sprawy pilne będzie można załatwić we wtorek od godz. 16.00.
We wtorek (24.05) przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.
W tym dniu przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w modlitwie o katolikach mieszkających w tym kraju.
W czwartek (26.05) przypada wspomnienie św. Filipa Neri, prezb. w tym dniu
obchodzimy również Dzień Matki, o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. w intencji
matek naszej parafii, na którą serdecznie zapraszamy.
W piątek (27.05) rozpoczynamy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego.
W niedzielę (29.05) przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. 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 serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek (30.05) przypada wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb.
i męcz.
We wtorek (31.05) przypada święto Nawiedzenia NMP.
W środę (1.06) obchodzimy wspomnienie św. Justyna, męcz..
W I czwartek (2.06) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz wszystkich
powołanych do służby Bożej, a także o nowe powołania, po Mszy św. nabożeństwo.
W I piątek (3.06) przypada wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi
i tow., o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św.
nabożeństwo. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne.
W I sobotę (4.06) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (5.06) przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kolekta
będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. W tym dniu będziemy gościli
w naszej parafii ze słowem Bożym i błogosławieństwem prymicyjnym ks. neoprezbitera Patryka Dawida, który w roku 2020 odbywał w naszej parafii staż duszpasterski.

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej odbędzie się 29 maja pod hasłem: „Posłani w pokoju
Chrystusa”.
Program pielgrzymki:
8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP;
8.30 – Modlitwa różańcowa. Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy;
9.30 – Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo społeczne abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego;
11.00 – Msza św. pod przewodnictwem i z homilią abp. Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu;
13.45 – Godzina ewangelizacyjna ze św. Józefem i bł. ks. Janem Machą;
15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem abp. koadiutora Adriana Galbasa SAC.
Dni skupienia dla członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium odbędą się
4 i 5 czerwca w WŚSD w Katowicach (ul. Wita Stwosza 17a). Do udziału zaproszeni są wszyscy zrzeszeni w Towarzystwie oraz osoby zainteresowane dołączeniem do tej wspólnoty. Rozpoczęcie spotkań zarówno w sobotę i niedzielę o godz.
10. W programie: konferencja, okazja do spowiedzi św., Eucharystia, a także posiłek i spotkanie z alumnami. Zakończenie około godziny 15.30. Zapisów można
dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 519 546 150 (furta seminarium).
X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się
w sobotę 4 czerwca. Poprzedzi ją II Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Zapraszamy do licznego udziału w pielgrzymce, która w tym roku będzie miała wyjątkowo
dziękczynny oraz misyjny charakter. Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej: rozaniec.katowicka.pl/.
W sobotę 4 czerwca zapraszamy młodzież na XXVI Spotkania Młodych LEDNICA 2000.
Doroczna pielgrzymka dzieci wczesno- i pierwszokomunijnych do katedry odbędzie się w niedzielę 12 czerwca pod hasłem: „Święty Michale Archaniele, czuwaj nade mną w Kościele”. Początek o godz. 13.30, zakończenie ok. 16.45.
W celach organizacyjnych prosimy o zgłoszenie grupy i podanie przybliżonej ilości dzieci na adres: katechetyczny@katowicka.pl do dnia 3 czerwca. Szczegóły na
stronie Wydziału Katechetycznego - www.wk.archidiecezjakatowicka.pl.
IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do
Lourdes specjalnie wynajętym pociągiem z Katowic zaplanowano w dniach
8–16 września br. Szczegóły dostępne są na plakacie (załącznik nr 3) oraz stronie
internetowej archidiecezji. Trwają już zapisy.
Stały konfesjonał w kościele św. Jadwigi czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 15.30 - 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:
Santander Bank, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

