Intencje Mszalne
26.10 - 08.11
Poniedziałek
26.10
7.00 Za ++ Zofię Barakońską, Kornelię
Skutela, Wandę Rudzką
18.00 Za ++ rodziców Helenę i Igancego,
++ z pokrewieństwa
Wtorek
27.10
7.00 Za + ojca Józefa w 10 roczn. śmierci,
+ matkę Agnieszkę
18.00 Za ++ rodziców Ćmok, Zaczek,
+ brata Wincentego
Środa
28.10
7.00 Za ++ Tadeusza i Grzegorza
Zastawnych
18.00 Za + Tadeusza Kuklę z okazji
imienin, Kazimierza Giżewskiego,
++ rodziców z obu stron
Czwartek
29.10
16.30 Za ++ rodziców Antoniego i Rozalię
Masiuk, Antoniego i Jana Skwarek
18.00 Za + Jana Ocylok w 2 roczn. śmierci
i z ok. urodzin, ++ z rodzin Ocylok,
Jacher
Piątek
30.10
7.00 Dz. bł. w intencji syna Damiana
Nowak i w pewnej intencji
18.00 Za + męża Ludwika, córkę Jolantę,
++ rodziców i rodzeństwo
Sobota
31.10
18.00 1) Za + ojca Franciszka Skrzypiec
w roczn. śmierci, + matkę Annę
2) O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Barbary
Niedziela
1.11
7.30 Za + Franciszka Kukowkę,
++ z rodzin Springer, Kukowka
9.00 Za + matkę Jadwigę Serafińską,
++ z rodzin Serafiński, Borszcz
10.30 Za + Marię Morcinek
12.00 Za ++ z rodzin Wrona, Romanowski,
Kosiecki, Kołodziej

Poniedziałek
2.11
7.00 Za ++ rodziców Franciszka i Cecylię
Kuliberda, Antoniego i Agnieszkę
Sieroń
8.30 Za + Jerzego Piechockiego
18.00 Za + Alfonsa Nowak w 1 roczn.
śmierci, ++ Krystynę i Stefanię,
z rodzin Nowak, Frankowski
Wtorek
3.11
7.00 Za ++ zalecanych
18.00 Za ++ z Żywego Różańca
Środa
4.11
7.00 Za + Eryka Romańczyk
18.00 Za ++ z Legionu Marii
Czwartek
5.11
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Za ++ z rodzin Gruszczak,
Kaczmarski, Konopniak, Ludowicz,
Zając, Zieliński, Kotula
18.00 Za ++ członków PTTK Chorzów
Piątek
6.11
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za ++ oazowiczów
19.00 W intencji młodzieży
Sobota
7.11
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
16.00 Dz. bł. w intencji Laury Bociąga
z okazji 1 roczn. urodzin, Dawida
z okazji 4 roczn. urodzin
18.00 Za ++ rodziców Fąferek, Jeglorz,
++ z pokrewieństwa z obu stron
Niedziela
8.11
7.30 Za + Franciszkę Bączkowską
w 10 roczn. śmierci
9.00 Za + Stanisławę Jakubowską
w 10 roczn. śmierci,
++ rodziców z obu stron
10.30 Za + Krystynę Wilczewską–
Hajdukiewicz z okazji 3 roczn.
śmierci
12.00 Za ++ Franciszkę i Stefana
Kossowskich, ++ rodziców i rodziny
17.00 Za++ rodziców Weronikę w 15 roczn.
śmierci, Stanisława w 6 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Augustyniak,
Szczypiński
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KOMUNIKAT PO V SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Dziewiętnastego września br. odbyła się piąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło
od ostatecznego głosowania nad dokumentem przygotowanym przez
Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji.
Następnie odbyły się dyskusje nad projektami Komisji ds. Ekonomicznych i Komisji ds. Życia Konsekrowanego. W drugim tygodniu
września odbyły się otwarte posiedzenia obu komisji, w których uczestniczyli także zainteresowani członkowie Synodu. Wniesione w ich trakcie poprawki były przedmiotem dyskusji podczas piątej sesji plenarnej.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dokumentami kolejnych dwóch komisji synodalnych: Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego oraz Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego.
W pierwszym z projektów poruszone zostały kwestie sakramentów i sakramentaliów, roku liturgicznego, a także przestrzeni sakralnej
oraz formacji liturgicznej. Zarządzenia i zalecenia rozwiązują także
szczegółowe kwestie związane z powyższymi tematami, np. czas celebracji sakramentu pokuty, czy miejsce udzielania sakramentu Chrztu.
Dyskusja w trakcie sesji skupiła się między innymi na kwestii funkcji
liturgicznych, które można powierzać dzieciom.
Dokument Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego porządkuje
różne kwestie dotyczące zarówno głoszących słowo - homilistów, rekolekcjonistów, jak i jego słuchaczy. Wśród zarządzeń i zaleceń znalazły
się m.in. tematy dotyczące formacji głosicieli słowa, współpracy z zespołami rekolekcyjnymi czy też obecności wygłoszonego słowa w mediach.
Kolejna sesja plenarna, w czasie której zaprezentowane zostaną
projekty. Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego oraz
Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin odbędzie się 17 października. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad:
Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my
przekonania.
Intencja misyjna: Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko powierzoną sobie owczarnię, towarzyszyli jej i podtrzymywali żywą jej
nadzieję.

Przyjęli chrzest
27.09 – Maksymilian Banduch
27.09 – Tymoteusz Banduch
27.09 – Aleksander Wollman
27.09 – Jan Speck

27.09 – Amelia Supeł
27.09 - Emilia Niestolik
11.10 – Michał Kula
11.10 – Adam Lemieszek

Sakrament małżeństwa przyjęli:
19.09 – Muc Mariusz i Musialik Katarzyna
19.09 – Fiszer Grzegorz i Prymka Natalia
19.09 – Kocierz Barosz i Mrozik Katarzyna
25.09 – Bratcher Russel i Sośnierz Aleksandra
26.09 – Porwoł Adrian i Zuch Sandra
26.09 – Paczuła kamil i Żemła Monika
26.09 – Seczek Robert i Lasota Ilona
26.09 – Idaszek Tomasz i Doraczyńska Sylwia

Odeszli do Pana
20.10 – Saczko Ryszard l. 72
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 (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 poniedziałek (26.10) odbędzie się w kościele o godz. 18.40 spotkanie rodziców dzieci kl. II, których dzieci w tym roku przystąpią do I Komunii św.
W środę (28.10) obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W piątek (30.10) obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach.

W niedzielę (1.11) obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 10.30 i 12.00, nie będzie Mszy św. o godz.
17.00. O godz. 15.00 w kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbędą się uroczyste
nieszpory świąteczne, po których wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odbędą się
modlitwy na cmentarzu. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na renowację
katowickiej katedry, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
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.
W poniedziałek (2.11) przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dzień Zaduszny). Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00; 8.30 i 18.00.
We wtorek (3.11) o godz. 18.00 Msza św. w intencji zmarłych członków Żywego
Różańca.
W środę (4.11) przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza, o godz. 18.00
Msza św. za zmarłych członków Legionu Marii.
W I czwartek (5.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo; o godz.
18.00 Msza św. za zmarłych członków PTTK Chorzów. W tym dniu odbędzie się
spowiedź 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 I piątek (6.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św.
nabożeństwo. O godz. 18.00 Msza św. za zmarłych oazowiczów. O godz. 19.00
Msza św. dla młodzieży, na którą zapraszamy naszych bierzmowańców.
W I sobotę (7.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
NMP, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (8.11) przypada XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na nowe ławki do przedsionka i na chór, przed
kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie; o godz.
16.30 ostatni różaniec za zmarłych zalecanych.
Parafia św. Jadwigi informuje, że w tym roku upływa czas rezerwacji grobów z
1994 roku. Nieopłacone miejsca grobowe z 1993 i wcześniejsze będą przekopywane. Od stycznia przyjmujemy rezerwacje grobów zmarłych w 1995
roku. Bardzo prosimy wszystkich opiekujących się grobami na cmentarzu przy ul.
Drzymały o jak najszybsze uporządkowanie grobów. Parafia nie jest w stanie wywieźć wszystkich śmieci w ostatni dzień przed uroczystościami na cmentarzu.
Prosimy też serdecznie o segregowanie śmieci zgodnie z napisami w śmietnikach.
Odpust zupełny za dusze czyśćcu cierpiące można uzyskać:
 od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze
nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi
i przyjęcie Komunii Św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą –
choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może być tylko ofiarowany
za dusze w czyśćcu cierpiące)
W parafii św. Jadwigi czynny jest stały konfesjonał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.
Centrum Medycznym ADOMED 2, w Chorzowie Batorym przy ulicy Batorego
19 trwa akcje wykonywania bezpłatnych badań mammograficznych. Badania są
całkowicie bezpłatne. Nie jest wymagane żadne skierowanie Możliwość telefonicznego ustalenia terminu wizyty - bez konieczności stania w kolejkach (telefon:
32 784 35 24).

