Intencje Mszalne
28.09 - 11.10
Poniedziałek
28.09
7.00 Za + Sylwię Pawłowską od Żywego
Różańca
18.00 Dz. bł. w intencji Krystyny
Wtorek
29.09
7.00 Za + męża Romana w roczn. urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Macieja z okazji
zakończenia pracy
Środa
30.09
7.00 Za + Wandę Pastuszka od przyjaciół
18.00 Dz. bł. w intencji Jadwigi Fabiś
z okazji 70 roczn. urodzin
Czwartek
1.10
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania
16.30 W intencji uchodźców, emigrantów
i ludzi pozbawionych godnych
warunków życia
18.00 Dz. – bł. w intencji Teresy Kukla
z okazji 75 roczn. urodzin
Piątek
2.10
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za + matkę Jadwigę Cebula
19.00 W int. studentów z okazji rozpoczęcia
Nowego Roku Akademickiego
Sobota
3.10
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za + męża Bernarda, ++ rodziców
Ryszarda i Gertrudę,
siostrę Gertrudę, teściówJana i Teklę
Niedziela
4.10
7.30 Dz. bł. w intencji Marcina Pustuł
z okazji 1 roczn. urodzin
9.00 Za ++ rodziców Ludmiłę i Wacława
Zehnal, ++ z rodziny z obu stron
10.30 Dz. bł. w intencji Henryka Potyrcha
z okazji 70 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Beaty i Mariusza
Santura z okazji 30 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Anny
i Marcina w 1 roczn. ślubu
17.00 Za + Jana Gwioździka w 1 roczn.
śmierci

Poniedziałek
5.10
7.00 Za ++ Bronisławę, Martę, Julię,
Franciszkę i Floriana
18.00 Dz. bł. w intencji syna Pawła
Wtorek
6.10
7.00 Za + Emila Niemiec w roczn. śmierci
18.00 Za + brata Waldemara, ++ rodziców
Irenę i Józefa, + ciocię Zuzannę
Środa
7.10
7.00
9.00 W int. członków Żywego Różańca
18.00 Za ++ Grzegorza Gąsiora w 1 roczn.
Śmierci, ++ rodziców
Czwartek
8.10
16.30 Za ++ ks. Stanisława Stopkę i Józefę
Augustyn z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Marii Hadzik
z okazji 75 roczn. urodzin
Piątek
9.10
7.00 Dz. bł. w intencji Haliny
z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Renaty Lata
z okazji 75 roczn. urodzin
Sobota
10.10
18.00 Dz. bł. w intencji rodzin Sękala,
Dworaczek, Kelner
Niedziela
11.10
7.30 Za + Zygfryda
9.00 Za ++ męża Konstantego, syna Piotra
10.30 Za + Rudolfa Jonasa,
+ Marię Rurańską
12.00 Za + Gizelę Mirecką-Pniak
w 1 roczn. śmierci
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Daniela
z okazji urodzin i żony Moniki
17.00 Za + męża i ojca Tadeusza Zemła
w 10 roczn. śmierci, ++ teściów
Bronisławę i Janinę Zemła
i Krystynę
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Duszpasterstwo 2015/2016
W tym roku duszpasterskim Kościół w świecie i w Polsce będzie
przeżywał kilka ważnych wydarzeń. Do tych niewątpliwie najważniejszych
wydarzeń nowego roku duszpasterskiego zalicza się Nadzwyczajny Rok
Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Rozpocznie się on
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2015 r., a zakończy
się w uroczystość Chrystusa Króla 20 listopada 2016 r.. Ważnym wydarzeniem wpisanym w kalendarz Kościoła powszechnego, ale też i Polskiego
będą Światowe Dni Młodych, które odbędą się w naszym kraju: w parafiach od 20 do 25 lipca 2016 r., w Krakowie od 25 do 31 lipca. Rok 2016 to
również jubileuszowy rok 1050-lecia chrztu Polski, stąd hasłem tego roku
są słowa „Nowe życie w Chrystusie”. Wszystkie te wydarzenia są okazją,
aby spojrzeć na nasze życie wiary i zastanowić się nad swoją postawą.
Można to uczynić w czasie Mszy św. i nabożeństw oraz angażując się
w życie parafii. Dlatego zapraszam do udziału w grupach formacyjnych
działających przy naszej parafii. Są to:
~DLA DZIECI:~
Dzieci Maryi – spotkania odbywają się na probostwie w każdą
sobotę o godz. 10.30, prowadzą je animatorzy p. Karina i Grzegorz Nowakowie.
Ministranci – zbiórki są w każdą sobotę o godz. 9.30 na probostwie,
odpowiedzialnym jest ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk
Ponadto wszystkie dzieci zapraszamy
w każdy czwartek o godz. 16.30 na Mszę św. szkolną.
~DLA MŁODZIEŻY:~
Oaza młodzieżowa – w każdy piątek o godz. 18.00 Msza św.,
po której będzie spotkanie formacyjne, odpowiedzialnym jest ks. Andrzej
Rudolf.
~DLA DOROSŁYCH:~
Legion Maryi – wtorek godz. 16.00
Żywy Różaniec – codziennie dziesiątka różańca, spotkania okazyjne
kilka razy w roku.
Ruch Szensztacki – rodzinna modlitwa przy „kapliczce” Matki Bożej, prowadzącą jest p. Maria Jasińska

Zachęcamy również do udziału w codziennej Eucharystii oraz w nabożeństwach:
przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 – różaniec św. prowadzony
przez Legion Marii i Żywy Różaniec
wtorek – 17.40 – nabożeństwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
czwartek – 17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu
sobota – 17.30 – różaniec św.
niedziela – 10.10 – Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi
13-go każdego miesiąca – 17.00 – nabożeństwo fatimskie.
Bardzo cenną grupa w naszej parafii są Stali Pomocnicy Kościoła –
to grupa, która w każdą sobotę w godzinach porannych przychodzi do kościoła, aby pracą swoich rąk najpiękniej przygotować nasz kościół do niedzielnej liturgii. Należą do nich panie, które stroją kościół kwiatami
oraz mężczyźni sprzątający obejście naszego kościoła. Dziękując za tę formę zaangażowania w życie naszej parafii zachęcam innych do tej formy
czynnego zaangażowania w życie naszej parafii.
ks. Eugeniusz Błaszczyk
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:
Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
Intencja misyjna: Abyśmy wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, którzy jej jeszcze nie znają.

Wydarzyło się...

9 sierpnia - odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Jan Smolec, kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach
16 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl..
Z naszej parafii wyruszyła około 40-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą
poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiły dzieci Marii. Wśród gości tegorocznej żeńskiej pielgrzymki do piekarskiego sanktuarium
znalazł się nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię.
29 sierpnia – dekretem ks. abpa Wiktora Skworca nasz wikariusz ks. Łukasz Kotyński został skierowany do parafii św. Barbary w Chorzowie, w jego miejsce
został skierowany ks. Andrzej Rudolf, dotychczasowy wikariusz parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Ks. Łukasz pełnił posługę w naszej parafii 5 lat. Podziękowanie ks. Łukaszowi i powitanie nowego wikariusza nastąpiło podczas
Mszy św. szkolnej 3 września.
W dniach od 29.08 do 25.09 w naszej parafii staż duszpasterski odbył kleryk naszego Seminarium Łukasz Kosielak. Kleryk Łukasz w tym czasie odbywał staż
katechetyczny w Katolickim Gimnazjum i Liceum im. Kard. Augusta Hlonda
1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29
w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego
Roku Szkolnego.

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.
W niedzielę (27.09) obchodzimy XXVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (28.09) obchodzimy wspomnienie św. Wacława, męcz.
We wtorek (29.09) przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
W środę (30.09) obchodzimy wspomnienie świętego Hieronima, prezb. i dK.
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę
o godz. 16.30, w tygodniu o godz. 17.15
W I czwartek (1.10) przypada wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK,
o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej,
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. Msza św. o godz. 16.30 Msza św. szkolna, w czasie której będą poświęcone różańce dzieciom komunijnym.
W I piątek (2.10) obchodzimy wspomnienie św. Aniołów Stróżów o godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 19.00 Msza
św. w intencji studentów z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego. Na tę Mszę
św. zapraszamy również młodzież gimnazjalną kl. II i III, będzie ona rozpoczęciem przygotowania do sakramentu bierzmowania O godz. 18.30 okazja do spowiedzi św. dla młodzieży. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (3.10) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (4.10) przypada XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
W poniedziałek (5.10) przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
W środę (7.10) NMP Różańcowej, o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji róż różańcowych naszej parafii, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
Po Mszy św. odbędzie się spotkanie na probostwie.
W piątek (9.10) przypada wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka.
W sobotę (10.10) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (11.10) obchodzimy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii, na remont więźby dachowej, a przed kościołem zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznaczony na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży.
Można już rezerwować intencje Mszy św. na rok 2016, prosimy jednak, aby w pierwszym
rzędzie zamawiać Msze św. jubileuszowe.
W parafii św. Jadwigi czynny jest stały konfesjonał od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.
Nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników oświaty oraz emerytowanych
nauczycieli zapraszamy na XII Archidiecezjalną Pielgrzymkę do Katedry Chrystusa Króla
w Katowicach, zaplanowaną w dniu 10 października br. Pielgrzymka pod hasłem
„ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN” rozpocznie się
o godz. 9 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

