Intencje Mszalne
12.10 - 25.10
Poniedziałek
12.10
7.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
w 6 roczn. śmierci
18.00 Za + Sylwię Pawłowską od lokatorów
z ul. Konopnickiej 36
Wtorek
13.10
7.00 Dz. bł. w intencji Łucji i Józefa
Wowra z okazji 58 roczn. ślubu
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Środa
14.10
7.00 Za + Sylwię Pawłowską od Żywego
Różańca
18.00 Za + Stefanię Góralczyk
Czwartek
15.10
16.30 Za + Jadwigę Gruszczak
18.00 Za ++ rodziców Annę i Franciszka
Piątek
16.10
7.00 W intencji parafian oraz partnerskiej
parafii św. Tomasza z Schalksmuhle
18.00 Za + Elżbietę Musialik w 1 roczn.
smierci
Sobota
17.10
18.00 Za + matkę Cecylię z okazji urodzin,
++ szwagra Mariana, Anielę, Marię,
męża Jana
Niedziela
18.10
7.30 Dz. bł. w intencji czcicieli Matki
Boskiej Szensztackiej
9.00 Za + męża Ryszarda w roczn. śmierci
10.30 Dz. bł. w intencji Antoniny Radzkiej
z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Za + męża Ottona Kurlit, Tomasza,
Marię i Wiktora Urbanowicz
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Adeli
z okazji urodzin oraz rodziny
17.00 Za + Klaudiusza Szołtyska w 4 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
i krewnych

Poniedziałek
19.10
7.00 Za + Sylwię Pawłowską od Żywego
Różańca
18.00 Dz. bł. w intencji Urszuli i Marii
oraz ich rodzin
Wtorek
20.10
7.00 Dz. bł. w intencji Ireny z okazji
urodzin
18.00 Za + Urszulę Hansel z okazji imienin
Środa
21.10
7.00 Za ++ rodziców Jana i Marię Drenda
18.00 Za + Janusza Knicz w 1 roczn.
śmierci
Czwartek
22.10
16.30 Dz. bł. w intencji Natalii Niemczyk
z okazji 15 roczn. urodzin
18.00 Za ++ Marzenę i Marka Pastuszka
Piątek
23.10
7.00 Za ++ z rodziny Zając
18.00 Dz. bł. w intencji Beaty i Mariusza
Santura z okazji 30 roczn. ślubu
Sobota
24.10
18.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Eryka
Szczypka, ++ dziadków, wujostwo
i teściów
Niedziela
25.10
7.30 Za + Ewę Zaradną-Kunderak,
++ z rodziny Zaradny i Kunderak
9.00 Za ++ rodziców Stanisławę
i Walentego
10.30 Dz. bł. w intencji Barbary Koźlik
z okazji 60 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Żanety Knysok
z okazji 18 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za + Jana Heidenreich,
++ pracowników Skansenu
17.00 Za + Andrzeja Gogolok, ++ rodziców
z obu stron, brata Eugeniusza
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Parafialna grupa Dzieci Maryi
Rozpoczynając nowy rok szkolny grupa Dzieci Maryi tradycyjnie
uczestniczyła w dniu wspólnoty w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w uroczystej Mszy Św., a po niej w porekolekcyjnych spotkaniach.
Z naszej parafii wyjechała spora grupa uczestników tych rekolekcji, bo aż
20 osób, z tego troje to animatorzy.
Kolejny rok naszej formacji zasadniczo nie będzie się różnił od poprzedniego. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.30
w salkach na probostwie i podzielone są na dwie części: pierwsza to spotkania formacyjne - w tym roku chcemy bardziej skupić się i przyjrzeć życiu i działalności Maryi. Druga cześć to zajęcia bardziej kreatywne, między
innymi przygotowanie różańców czy sianek, które później rozprowadzamy.
Tworzymy muzykę i teatr do naszych widowisk. Wędrujemy w poszukiwaniu ciekawych miejsc i zdarzeń w Chorzowie. Wspólnota to nie tylko dzieci. Pragniemy, aby nasze wspólne spotkania odbywały się również rodzinnie, między innymi przez organizację dnia babci i dziadka. Najważniejszym dniem jest nasze święto Niepokalanego Poczęcia NMP, które przypada 8 grudnia. W tym dniu otrzymujemy medaliki i podczas Mszy Św. składamy akt oddania się Matce Bożej, a po ich otrzymaniu wszyscy spotykamy się na wspólnym ucztowaniu.
Drodzy rodzice to tylko niektóre wydarzenia z życia naszej wspólnoty. Jesteśmy grupą bardzo energiczną i żywiołową, o czym opowiada nasza
strona na facebooku, na którą serdecznie zapraszamy. Przy tym wszystkim
nie zapominamy, iż najważniejszą osobą, dla której się spotykamy jest Jezus i Jego Matka. Tradycją naszej grupy stały się coniedzielne spotkania
w kościele o godz. 10.10 na wspólnie odmawianej Koronce do Miłosierdzia Bożego, a później na Eucharystii.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chcą przeżywać wspólnie
z nami ten czas w roku szkolnym na spotkania w sobotę o godz.10.30.
Opiekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Andrzej, moderatorami Karina
i Grzegorz, a animatorami Paulina, Martyna i Wiktoria.
Drodzy parafianie i rodzice polecamy nasze dzieło waszym modlitwom oraz pomocy, na którą zawsze możemy liczyć. My wspólnota Dzieci
Maryi zapewniamy Was o naszej pamięci w modlitwach; tych codziennych
jak i podczas naszej koronki. Ufamy, że będziecie razem z nami podczas
naszych różnych przedsięwzięć.

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.

Przyjęli chrzest
13.09 – Julia Czop
20.09 – Olivier Zaręba

20.09 – Antonina Zając
20.09 – Milan Nowicki

Sakrament małżeństwa przyjęli:
29.08 – Grzegorz Sojka i Monika Marcis
29.08 – Daniel Król i Patrycja Misiura
29.08 – Mirosław Wołoszyn i Gabriela Kozina
29.08 – Paweł Dyrda i Aleksandra Swarlik
5.09 – Tomasz Łazaj i Magdalena Wydmuch
5.09 - Adrian Szczotka i Anna Maciejczuk
5.09 – Piotr Guzia i Marta Zimoch
5.09 – Marcin Wieczorek i Oksana Hajowy
12.09 – Tomasz Kmiecik i Beata Poremba
12.09 – Radosław Szymura i Marta Szpularz
12.09 – Rafał Gąsior i Danuta Bargiel
18.09 – Ireneusz Kuś i Monika Borowska
18.09 – Mirosław Goik i Patrycja Przybyła

Odeszli do Pana
27.09 – Wawro Alfred l. 87
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi.
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę
o godz. 16.30, w tygodniu o godz. 17.15
W niedzielę (11.10) obchodzimy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie
przeznaczona na 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.
W poniedziałek (12.10) przypada 6 rocznica śmierci ks. Stanisława Krzoski,
w Jego intencji o godz. 7.00 odbędzie się Msza św., na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. W tym dniu odbędzie się w kościele spotkanie rodziców
dzieci kl. I ze Szkoły Podstawowej nr 29. Głównym tematem spotkania będą
sprawy organizacyjne dotyczące I Komunii św. dzieci.

We wtorek (13.10) przypada wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, w tym
dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo
fatimskie, o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej
oraz parafian.
W czwartek (15.10) przypada wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. dK.
W piątek (16.10) obchodzimy uroczystość św. Jadwigi, Patronki Śląska. W tym
dniu przypada 37 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
W sobotę (17.10) przypada wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (18.10) przypada XXIX Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na misje. W tym dniu rozpoczyna się Tydzień Misyjny. O godz. 7.00 Msza
św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. Tego dnia odbywa się
pielgrzymka Służby Zdrowia do katowickiej Katedry, początek o godz. 15.00.
We wtorek (20.10) obchodzimy wspomnienie św. Jana Kantego.
W środę (21.10) obchodzimy wspomnienie bł. Jakuba Strzemię.
W czwartek (22.10) obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, w tym dniu
przypada dla naszej parafii dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech każdy parafianin znajdzie czas na osobistą adorację.
Program adoracji jest następujący:
8.00 – Legion Marii
9.00 – ul. Konopnickiej
10.00 – ul. Roosevelta, Gajowa, Górna, Pogodna
11.00 – ul. Poniatowskiego i ks. Skargi
12.00 – ul. Paderewskiego. Mościckiego, Wybickiego
13.00 – ul. Kościuszki, Lwowska
14.00 – ul. Parkowa, Rycerska
15.00 – członkowie „Żywego Różańca”
15.45 – dzieci, młodzież
16.30 – Msza św. szkolna
17.15 – różaniec św.
W sobotę (24.10) odbędzie się IV Pielgrzymka Parafialnych Wspólnot „Żywego
Różańca” do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Początek o godz. 10.30;
o godz. 11.00 Różaniec św.; o godz. 12.00 - Eucharystia. Naszych członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
W niedzielę (25.10) obchodzimy uroczystość Poświęcenia Naszego Kościoła.
Kolekta będzie ofiarą parafialną. W tym dniu odbędzie się ostatnia w tym roku
Msza św. w kościele św. Józefa w Skansenie.
W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 17.30 będzie odmawiany różaniec św. za zmarłych zalecanych. Zalecki za zmarłych można składać
w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Za zmarłych zalecanych również będą
odprawione Msze św.
Można już rezerwować intencje Mszy św. na rok 2016.
18 października o godz. 17.00 w Chorzowskim Centrum Kultury będzie wystawiona sztuka „Legenda o św. Jadwidze w siedmiu odsłonach”. Wstęp wolny.
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

