Intencje Mszalne
28.01 – 10.02
Poniedziałek
28.01 Poniedziałek
4.02
7.00
7.00
18.00 Za + ojca Teodora Mańdok z okazji
18.00 Dz. bł. w intencji Michała Tukaja
20 roczn. śmierci
z okazji 25 roczn. urodzin
Wtorek
29.01 Wtorek
5.02
7.00 Dz. bł. w int. Jerzego Matuszyńskiego 7.00 W intencji firmy Bad-Bud
z okazji 70 roczn. urodzin
18.00 Za ++ rodziców i teściów, + męża,
18.00 Za + Elżbietę Wasłowicz od sąsiadów
+ ciocię Paulinę w 30 roczn. śmierci
z ul. Rycerskiej 22
Środa
6.02
Środa
30.01 7.00 Dz. bł. w intencji Doroty Nowak
7.00 Dz. bł. w int. Rafała Ledworowskiego
z okazji urodzin
z okazji 24 roczn. urodzin
18.00 Za + Irenę Krzesaj, męża Józefa syna
18.00 Za + Bernarda Świerkot, Małgorzatę
Dariusza
Ogaza, Klarę Lambrecht
Czwartek
7.02
Czwartek
31.01 7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
16.30 Za ++ Stanisława, Anielę, Franciszka
powołania do Służby Bożej
Szarańskich
16.30 Za + s. Modestę z okazji urodzin,
18.00 W pewnej intencji
+ ojca Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za + Kingę Kurowska w 30 dniu
Piątek
1.02
po śmierci
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
Piątek
8.02
18.00 Za + Jerzego Anders w 6 roczn.
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora,
śmierci
+ brata ks. Stanisława Krzoskę
19.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę
Cebula
Sobota
2.02
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Sobota
9.02
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za ++ Magdalenę i Sylwestra
18.00 Za + Józefa Gerstner w roczn.
Koźlik, + syna Stefana, ++ rodziców
śmierci, ++ matkę oraz brata
z obu stron
2) Za + męża Tadeusza w roczn.
Niedziela
3.02
śmierci, brata Mariana,
8.00 Za + męża i ojca Franciszka
++ z pokrew. z obu stron
Kukowkę w roczn. śmierci
Niedziela
10.02
10.00 Za + wnuczkę w 7 roczn. śmierci,
++ z rodzin Lipieniów i Kieratów
8.00 Dz. bł. w intencji Julianny Brożek
12.00 Dz. bł. w intencji Mileny Włóczko
z okazji 90 roczn. urodzin
z okazji 1 roczn. urodzin
10.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Michała,
17.00 Za + męża Ryszarda Gołkowskiego,
+ siostrzeńca Marcina
++ rodziców i z pokrew. z obu stron 12.00 Dz. bł. w intencji Romana Michułka
z okazji 80 roczn. urodzin
17.00 Za + męża Zygmunta Michalskiego
w 7 roczn. śmierci, wnuka Łukasza,
brata Henryka, ++ rodziców z obu
stron
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Święty Florian - Patron Chorzowa
Święty Florian należy do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV
wieku, za panowania cesarza Dioklecjana. Dioklecjan był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych władców Cesarstwa Rzymskiego. Obejmując rządy w 285 roku, podjął bezprzykładną próbę wszechstronnej reformy państwa. I nic nie wskazywało na to, żeby miały temu przedsięwzięciu towarzyszyć represje chrześcijan. Wręcz przeciwnie, wielu
z nich należało do najbliższego otoczenia cesarza a także służyło w armii.
Z niewyjaśnionych do końca powodów, Dioklecjan - po 18 latach panowania - wydaje
w 303 roku kilka następujących po sobie dekretów, które zmierzały do wytępienia chrześcijaństwa. Nakazywały nie tylko aresztowania i represje, ale także kasację mienia kościelnego, zburzenie świątyń i zniszczenie ksiąg kościelnych. Jedną z ofiar wprowadzonych represji stał się Florian, oficer legionu naddunajskiego z prowincji Noricum. Jego
legion stacjonował w obozie Lauriacum, tam, gdzie dziś położone jest najstarsze miasto
Austrii – Enns.
Z opisu jego męczeństwa („Passio Floriani), pochodzącego z VIII wieku dowiadujemy się,
że podczas zarządzonego obowiązku złożenia ofiary rzymskim bogom, jednoznacznie
zadeklarował swoją wiarę: „Panie, Boże mój, w Tobie złożyłem nadzieję i nie mogę zaprzeć się Ciebie, lecz walczę dla Ciebie i Tobie składam ofiarę pochwalną.” Akwilin, namiestnik prowincji, usiłował przekonać swojego podwładnego do podporządkowania się
cesarskim zarządzeniom: „Chodź i złóż ofiarę bogom jak ja, czy też twoi towarzysze broni, abyś żył z nami i nie został ukarany wraz z zaprzańcami zgodnie z poleceniem cesarzy.” Gdy jednak perswazja, a nawet zarządzona kara chłosty nie dały rezultatu, skazano
go na śmierć. 4 maja 304 roku został strącony z kamieniem u szyi z mostu do rzeki Anesus (dzisiejsza: Enns). Ciało, wyrzucone przez rzekę, odnalazła kobieta o imieniu Waleria
i pochowała w ustronnym miejscu. Dziś na miejscu pochówku znajduje się słynne opactwo Sankt Florian.
Św. Florian, jak żaden z męczenników tamtych czasów, związany jest z dziejami polskiego narodu. W drugiej połowie XII wieku, a więc w trudnej dobie rozbicia dzielnicowego,
książę Kazimierz II Sprawiedliwy skierował prośbę do papieża Aleksandra III a później
także do Lucjusza III o przekazanie katedrze wawelskiej relikwii któregoś z czczonych
męczenników. Prośbę tę spełnia Lucjusz III w roku 1184, wysyłając z relikwiami św. Floriana biskupa Modeny Idziego. „Ten – jak czytamy u Jana Długosza – przybywszy
ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października, został przyjęty
z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil. Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem Bożym przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku
przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika.” Odtąd św. Florian należy do grupy
świętych cieszących się w naszym kraju szczególnym kultem. Chociaż już Lucjusz III
ogłosił św. Floriana patronem Polski, to jeszcze w 1436 r. został on ponownie zaliczony,
wraz ze św. Wojciechem, Stanisławem i Wacławem w poczet głównych patronów Królestwa Polskiego. Natomiast więź św. Floriana z samym Krakowem jest do dziś niekwestionowana.

W miejscu, gdzie przed murami Krakowa stanęły wozy wiozące relikwie, wybudowano
kościół. W „Rocznikach Królestwa Polskiego” Jana Długosza czytamy: „Na cześć zaś
świętego męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował dla niego poza murami Krakowa z wielkim nakładem kosztów kościół kunsztownej roboty.” To dzisiejsza kolegiata św.
Floriana na Kleparzu. Od niej rozpoczynał się trakt królewski, którym monarsze orszaki
podążały – przez Bramę Floriańską - na Wawel na największe uroczystości. Kościół ten
określił też w pewnej mierze szczególny kształt kultu Świętego.
W 1528 roku w Krakowie wybuchł groźny pożar, który zniszczył sporą część miasta. Pożoga dotknęła zwłaszcza dzielnicę Kleparz, gdzie ocalał jedynie kościół św. Floriana. Wydarzenie to zostało odczytane jako znak szczególnej interwencji jego Patrona. Odtąd
za jego wstawiennictwem wypraszano ochronę przed klęską ognia. Figury Świętego zaczęły pojawiać się w bramach miejskich a także na rynkach i placach. Patronował też
wszystkim walczącym z pożarami. Do dzisiejszego dnia kojarzony jest przede wszystkim
jako patron strażaków, chociaż przez wieki za swojego opiekuna obierali go także przedstawiciele najróżniejszych zawodów. Był przez nich czczony jako patron ludzkiego dorobku. Wieki gwałtownego rozwoju przemysłu ciężkiego w Europie, wyznaczyły św. Florianowi nowy kształt patronatu. Czcić zaczęli go wszyscy pracujący w bliskości ognia,
a więc hutnicy, koksownicy, metalowcy. Stąd szczególnym kultem otaczany jest na Śląsku. Swój zasadniczy wyraz znajduje on w modlitwach i pieśniach oraz Mszach świętych.
Wieloletnią tradycją śląskich hut jest zamawianie dorocznej Mszy św. ku czci św. Floriana
w intencji pracowników danego zakładu oraz ich rodzin. Kult Świętego wyraża się także
w figurach i obrazach, witrażach, sztandarach zakładowych i chorągwiach procesyjnych.
Figury i obrazy św. Floriana znajdują się w wielu kościołach. Nie można też pominąć tak
charakterystycznego przejawu kultu, jakim było żądanie podczas strajków solidarnościowych przywrócenia figur św. Floriana na swoje miejsce na terenie hut. Często także na
terenie samych hut budowano nowe kapliczki poświęcone św. Florianowi.

Św. Florianie – Patronie naszego Miasta – módl się za nami

Plan wydarzeń parafialnych 2019

11 – 22 lutego – ferie zimowe, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw,
6 marca – środa popielcowa, początek Wielkiego Postu,
24 – 27 marca – rekolekcje wielkopostne prowadzi O. Dobrosław OFM,
1 kwietnia – sakrament bierzmowania naszej młodzieży ks. bp Marek Szkudło,
1 maja – odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie,
12 maja – I Komunia św. i Wczesna Komunia św.,
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw,
11 sierpnia– odpust parafialny,
14 września – festyn parafialny,
28 września – dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.,
22 października – adoracja Najświętszego Sakramentu,
1 grudnia – I Niedziela Adwentu.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji
oraz wszelkiej innej przemocy.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo
popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. o godz. 6.30 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, okazja do spowiedzi
W niedzielę (27.01) przypada III Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się peregrynacja relikwii św. Floriana, na każdej Mszy św. będzie można oddać cześć relikwiom Patrona naszego Miasta,
a o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo ku Jego czci.
W poniedziałek (28.01) przypada wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK.
W czwartek (31.01) obchodzimy wspomnienie św. Jana Bosko.
W I piątek (1.02) O godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św. nabożeństwo, O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży, na którą w sposób szczególny zapraszamy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (2.02) przypada święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane świętem
Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00 – w intencji czcicieli
Matki Bożej oraz parafian i 18.00. O godz. 6.30 różaniec św., po Mszy św. o godz. 7.00
nabożeństwo. Podczas Mszy św. będą poświęcone gromnice. Po Mszy św. o godz. 18.00
będzie udzielane błogosławieństwo św. Błażeja. Święto to jest obchodzone jako Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, kolekta będzie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.
W niedzielę (3.02) przypada IV Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze Szkoły. W tym
dniu przypada wspomnienie dow. św. Błażeja, po Mszach św. będziemy udzielali błogosławieństwa św. Błażeja chroniącego od chorób gardła.
W wtorek (5.02) przypada wspomnienie św. Agaty, w tym dniu podczas Mszy św. poświęcimy chleb i wodę św. Agaty mającą chronić od pożarów i innych niebezpieczeństw.
We środę (6.02) obchodzimy wspomnienie św. Pawła Miki i Tow..
W I czwartek (7.02) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej.
W sobotę (9.02) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (10.02) przypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. konserwację bryły naszego kościoła.
Można nabyć ciekawy film o naszej parafii „Kościółek św. Wawrzyńca 1599 – 2018”
autorstwa naszych parafian Marcina Olszewskiego i Jerzego Mańdoka ukazujący historię
i współczesność naszej parafii, cena 15 zł..
W lutym i w marcu są wolne intencje mszalne. Wykaz wolnych intencji znajduje się na
stronie internetowej parafii oraz w gablotce.
Parafia św. Jadwigi śl. zaprasza na Parafialny Bal Karnawałowy, który odbędzie się
w sobotę 2.02 w Sali Domu Parafialnego przy ul. Chrobrego 17. Początek o godz. 19.00.
Koszt 70 zł od osoby. Zapisy w kancelarii parafialnej.”
Katowicka Kuria Archidiecezjalna zaprasza wiernych do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych
diecezjan do Lourdes, która odbędzie się 5 -13 maja 2019 r..
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30. W okresie kolędowym do końca stycznia stały konfesjonał będzie czynny tylko w godzinach od 10.00 do 12.00.

