Intencje Mszalne
31.08 - 13.09
Poniedziałek
31.08
7.00 Za + matkę Elfrydę z ok. 9 roczn.
śmierci, męża Wilhelma z ok. roczn.
urodzin, ++ z rodziny z obu stron
18.00 Za + Andrzeja Mayera w 15 roczn.
śmierci
Wtorek
1.09
7.00 Za + Lotara Mikę, ++ z rodzin Mika,
Czaja, Polednia
8.00 W intencji uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 29
18.00 Za + matkę Helenę, + ojca Józefa
Środa
2.09
7.00 Dz bł. w intencji Ernesta lata
z okazji 77 roczn. urodzin
18.00 Za ++ rodziców, rodzeństwo, teściów
Czwartek
3.09
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 W intencji ks. Łukasza Kotyńskiego
i ks. Andrzeja Rudolfa
18.00 Za + siostrę Irenę Meller
od rodzeństwa
Piątek
4.09
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy +
19.00 W intencji młodzieży
Sobota
5.09
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Dz. bł. w intencji Krystyny z okazji
80 roczn. urodzin, ++ rodz. Galwas,
Skaba
Niedziela
6.09
7.30 Za + Reginę Malcharczyk
z ok. urodzin
9.00 Za ++ z rodzin Piątkowski, Golec,
Burzyk, Majster, Bień, Zielonka,
Cichecki, Banduch
10.30 Za ++ rodziców Rozalię i Henryka
Kwaśny
12.00 Dz. bł. w intencji Adelajdy
i Antoniego Nowok z okazji
50 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Za + męża Bernarda w dniu
urodzin
17.00 Za + Lidię Żygolewską – Klakus
w 1 roczn. śmierci od siostrzenicy
z rodziną

Poniedziałek
7.09
7.00 Za + matkę Annę z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Urszuli i Fryderyka
Oleś w 30 roczn. ślubu
Wtorek
8.09
7.00
18.00 Za + męża Bernarda,
++ rodziców Ryszarda i Gertrudę,
siostrę Gertrudę, teściów Jana
i Teklę
Środa
9.09
7.00 Za + Stefanię Dziugiewicz w 30 dniu
po śmierci. + męża Franciszka
18.00 Za + Ernę Nowak od sąsiadów
Czwartek
10.09
16.30 Za + Zygfryda
18.00 Za + męża Mariana,
++ teściów Elżbietę i Franciszka
Piątek
11.09
7.00 Dz. bł. w intencji Marii Jasińskiej
z okazji urodzin
18.00 W intencji IV Róży Różańcowej
Matki Boskiej Piekarskiej
Sobota
12.09
18.00 Za + Karola Harazin w 1 roczn.
śmierci
Niedziela
13.09
7.30 Dz. bł. w intencji Marii
z okazji imienin
9.00 Za + Franciszkę Wójcik w 1 roczn.
śmierci
10.30 Dz. bł. w intencji Kajetana Gurbiel
z okazji roczn. urodzin
12.00 Za + brata Helmuta Cebulę
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Jana
z okazji 85 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji czcicieli
Matki Boskiej Fatimskiej
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Policja apeluje!
Okres letni to szczególny czas odpoczynku, ale i zagrożeń dla całej
rodziny. Bardzo ważne jest uświadomienie mieszkańcom o zagrożeniach
związanych z wpuszczaniem do domu obcych, udzielania informacji zarówno znajomym jak i osobom postronnym o miejscu przechowywania
pieniędzy i rzeczy wartościowych znajdujących się w domu.
Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie, brak nadzoru ze strony
rodziców czy opiekunów sprawia, że młodzi ludzie narażeni są na szereg
zagrożeń.
W tym okresie szczególnie ważny jest bezpieczny i rozsądny wypoczynek nad wodą. Najbezpieczniejsza kąpiel to ta, która odbywa się
w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych. Większość
utonięć jest rezultatem brawury i braku wyobraźni. Korzystanie z kąpieli
w miejscach niedozwolonych, często po spożyciu może skończyć się tragicznie. Nie zapominajmy o stałym nadzorze nad dziećmi, które przebywają w wodzie.
Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z zatruciami dopalaczami na terenie różnych miast Polski, w tym także na Śląsku, policjanci
ostrzegają przed konsekwencjami zażywania tego typu substancjami. Dopalacze to bardzo niebezpieczne mieszaniny różnych substancji o działaniu
psychoaktywnym. Zażycie nawet najmniejszej ilości tego typu środka może prowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet utraty
życia.
Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nas
samych. Mając na względzie rozwój motoryzacji pamiętajmy o :
- zapięciu pasów
- stosowaniu odpowiednich urządzeń do przewozu dzieci
- respektowaniu ograniczeń prędkości
- nie spożywaniu alkoholu przed jazdą
To czynniki, na które możemy mieć i mamy wielki wpływ.
Do uczestników ruchu apelujemy o rozwagę i wzajemny szacunek.
BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy
dla wszystkich ludzi młodych.
Intencja misyjna: Abyśmy katecheci dawali świadectwo życia
zgodnego z wiarą , którą głoszą.

Przyjęli chrzest
19.07 – Krzysztof Bąk
19.07 – Bartłomiej Sobocki
23.07 – Tobiasz Gielza
23.07 – Julia Gielza
2.08 – Tomasz Pietrzak

2.08 – Sara Kapelańczyk
2.08 – Antoni Witala
2.08 – Filip Spalony
2.08 – Weronika Olbrich

Sakrament małżeństwa przyjęli:
11.07 – Dybisiak Mariusz i Wilczek Anna
11.07 – Sugalski Michał i Dudkiewicz Sylwia
18.07 – Przyszlak Tomasz i Rojowiec Agnieszka
18.07 – Mazerat Łukasz i Poraj Martyna
23.07 – Kowolik Michał i Legierska Daria
25.07 – Kurpas Marcin i Piórkowska Aleksandra
1.08 – Kotyś Tomasz i Kurzyk Natalia
1.08 – Michalski Sławomir i Zimny Karolina

Odeszli do Pana
14.08 – Rak Jadwiga l.67
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec św.
w intencjach Kościoła i świata.
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 Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi.
Od poniedziałku wracamy do tradycyjnego porządku nabożeństw. Msze św.
w niedzielę będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00
oraz o 15.00 w skansenie. W tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek, środę
i w piątek będą o godz. 7.00 i 18.00; w czwartek o godz. 16.30 (szkolna)
i 18.00; w sobotę tylko o godz. 18.00. Wyjątek będą stanowiły dni eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota kiedy Msze św. będą o godz. 7.00
i 18.00.

W niedzielę (30.08) obchodzimy XXII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (1.09) przypada wspomnienie bł. Bronisławy, o godz. 8.00 Msza św.
w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W I czwartek (3.09) wspomnienie św. Grzegorz Wielkiego o godz. 7.00 Msza
św. intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu odbędzie się spowiedź św. dzieci wg następującego porządku: kl. III i IV o godz. 15.30; kl. V i VI o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św.
szkolna w intencji ks. Łukasza Kotyńskiego i ks. Andrzeja Rudolfa. W czasie tej
Mszy św. chcemy podziękować ks. Łukaszowi za 5-letnią posługę w naszej parafii, a dla ks. Andrzeja chcemy prosić o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.
W I piątek (4.09) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian,
po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy +. O godz.
19.00 zapraszamy młodzież naszej parafii na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok
pracy duszpasterskiej.
W sobotę (5.09) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej, na którą
wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (6.09) przypada XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej Archidiecezji, przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
W poniedziałek (7.09) o godz. 18.40 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 29
zebranie rodziców dzieci kl. II dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii św..
We wtorek (8.09) przypada święto Narodzenia NMP.
W czwartek (10.09) o godz. 16.30 Msza św. szkolna w czasie, której poświęcimy
dzieciom I-szych klas podręczniki i przybory szkolne.
W piątek (11.09) o godz. 18.00 Msza św. w intencji róży różańcowej p/w MB
Piekarskiej.
W sobotę (12.09) przypada uroczystość NMP Piekarskiej głównej patronki naszej
diecezji,. W godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii
W niedzielę (13.09) przypada XXIV Niedziela Zwykła w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie oraz
Mszę św. w intencji czcicieli Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii, na nowe ławki na chór i do przedsionka oraz remont więźby dachowej.
W dniach od 29.08 do 25.09 w naszej parafii staż duszpasterski będzie odbywał
kleryk naszego Seminarium Łukasz Kosielak. Kleryka przygotowującego się do
święceń kapłańskich polecamy modlitwom wszystkich wiernych.
W parafii św. Jadwigi czynny jest stały konfesjonał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.

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

