Intencje Mszalne
09.11 - 22.11
Poniedziałek
09.11
7.00 Za + męża Józefa Spałek,
++ rodziców z obu stron
18.00 Za + męża Norberta, ++ rodziców
i rodzeństwo z obu stron
Wtorek
10.11
7.00 Za + Zygfryda
18.00 Za + męża Józefa w 10 roczn. śmierci,
++ rodziców i braci z obu stron
Środa
11.11
7.00 Za ++ Marię i Erwina Czaja,
++ z rodzin Polednia, Czaja, Mika
18.00 W intencji Ojczyzny
Czwartek
12.11
16.30 Za + Jerzego Piechockiego
18.00 Za + bratową Teresę Skrzypiec
Piątek
13.11
7.00 7.00 Za ++ Józefę i Marcina Cieśla,
++ z rodziny Ligenza, Cieśla
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Sobota
14.11
18.00 Za + Mirosławę Kurowską w roczn.
śmierci
Niedziela
15.11
7.30 Za + ks. Stanisława Krzoskę w roczn.
urodzin
9.00 Za + żonę Janinę Zdrzalik w 9 roczn.
śmierci
10.30 Za + Józefa Panusz w 30 dniu po
śmierci, Lucynę Panusz z ok. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Mileny Kraska
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za ++ rodziców Zofię i Stanisława
Sipiora, braci, bratową

Poniedziałek
16.11
7.00 W intencji Legionu Maryi
18.00 Za + męża Antoniego Szymanek
w 40 roczn. śmierci, ++ z pokrew.
z obu stron
Wtorek
17.11
7.00 Za + Urszulę Engler, ++ z rodziny
Cieślak
18.00 Za + siostrę Urszulę Cebula
Środa
18.11
7.00 Za ++ rodziców, teściów, siostry,
braci, ++ z rodzin Smyła, Kuczerajter
18.00 Za ++ Ryszarda Sąsały i Romana
Hańczok
Czwartek
19.11
16.30 W intencji ministrantów i lektorów
oraz ich rodzin
18.00 Za + Jerzego Piechockiego
od Grażyny Gąsiorek z rodziną
Piątek
20.11
7.00 Dz. bł. w intencji Barbary Sitek
z okazji urodzin
18.00 Za ++ rodziców Julię i Ludwika
Gondek
Sobota
21.11
18.00 1) Dz. bł. w intencji członków WOPR
w Chorzowie, ++ ratowników Oddziału
2) Dz. bł. w intencji Gabrieli i Marka
Nowak z okazji 20 roczn. ślubu
Niedziela
22.11
7.30 Za ++ rodziców Różę i Feliksa
9.00 Za ++ matki Martę i Marię z okazji
urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Ireny Banach
z okazji 90 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Lilianny Werner
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za+ Jerzego Mika w 30 dniu po śmierci

WAWRZYN
www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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Informacje o cmentarzu parafii św. Jadwigi
W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przypominamy wszystkim podstawowe sprawy związane
z funkcjonowaniem naszego cmentarza i załatwianiem różnych spraw
z nim związanych.
Wszystkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w kancelarii
parafii św. Jadwigi (czynna od poniedziałku do soboty 8.00-12.00 i dodatkowo w poniedziałek, środę i piątek 15.00-17.00). W przypadku pogrzebu
zgłaszamy się z kartą zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego
i poświadczeniem o przyjęciu sakramentów św. jeśli osoba zmarła
w szpitalu lub w domu i była zaopatrzona sakramentami św. (ta druga uwaga dotyczy parafian św. Jadwigi). W przypadku pogrzebu z innych parafii
zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego. Parafia
wydaje zlecenie dla grabarza (godziny urzędowania codziennie 7.00-15.00,
w soboty do 13.00).
Miejsce grobowe jest na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat
od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji. Np. w tym roku 2015 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych w 1994 roku. Od stycznia 2016 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia rezerwacji zmarłych w 1995 roku. Przez cały
2017 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1996 roku itd. Przekopanie grobu może więc nastąpić praktycznie dopiero po 21 latach
w wypadku nie odnowienia rezerwacji. Rezerwacje odnawiamy na dowolną ilość lat wg życzenia dzierżawcy grobu. Oczywiście rezerwację można
przedłużyć nieco wcześniej.
Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika, zmianę płyty, głowicy, itd. związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości w kancelarii parafialnej. Z tych pieniędzy w tym roku
m. in. kontynuowaliśmy wycinkę starych drzew zagrażającym
ludziom i nagrobkom i prowadzimy prace przy prostowaniu ogrodzenia
naszego cmentarza. Zwracamy się z gorącą prośbą o dostosowanie się
do napisów na śmietnikach i segregowanie śmieci na te naturalne przeznaczone na kompostownię i na sztuczne kwiaty, znicze, wieńce i inne
odpady nie nadające się kompostownię. Dbajmy o nasze środowisko!
Nie wyrzucajmy śmieci pod murem lub obok innych grobów!

Cmentarz jest miejscem świętym o czym przypominają znaki ustawione
przy wejściach zakazujące palenia papierosów, wchodzenia na cmentarz
z psami, wjeżdżania rowerami i przechodzenia przez cmentarz
w nieodpowiednim stroju. Mimo, iż nasz cmentarz jest także deptakiem
miejskim, obowiązują na nim zasady wyrażające szacunek dla miejsca
pochówku tak wielu zmarłych. Szczegółowy plan cmentarza i jego regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej www.jadwiga.info,
a także przy trzech bramach wejściowych na nasz cmentarz.
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.

wydarzyło się...
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.
3 września – w czasie Mszy św. podziękowaliśmy ks. Łukaszowi Kotyńskiemu
za 5-letnią posługę w naszej parafii, został również powitany nowy wikariusz
ks. Andrzej Rudolf.
26 września – odbyła się XVI pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Marii Magdaleny z Chorzowa Starego natomiast kazanie
wygłosił ks. Janusz Wilk, prefekt w Wyższym Śląskim Seminarium
Duchownym w Katowicach.
7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje
5 grup Żywego Różańca.
10 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju
przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej
oraz Leśniowa.
11 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. W tym dniu została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy
św. Jana Pawła II.
24 października – odbyła się III Pielgrzymka Parafialnych Wspólnot Żywego
Różańca do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Pielgrzymce przewodniczył
ks. bp Marek Szkudło. W pielgrzymce wzięli również udział członkowie
naszego Żywego Różańca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Marii, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
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. oraz okazja do spowiedzi św.
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.
W poniedziałek (9.11) obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Latarańskiej.
We wtorek (10.11) obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego.
W środę (11.11) przypada wspomnienie św. Marcina z Tours, o godz. 18.00
zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny.
W czwartek (12.11) obchodzimy wspomnienie św. Jozafata. O godz. 16.30 Msza
św. szkolna.
W piątek (13.11) przypada wspomnienie św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. W tym dniu czcimy Matkę Boską
Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz.
18.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz
parafian.
W sobotę (14.11) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalna, chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (15.11) przypada XXXIII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Tego dnia przypada dzień Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej.
W poniedziałek (16.11) przypada wspomnienie dow. NMP Ostrobramskiej, która
jest czczona jako Matka Miłosierdzia i jest Patronką Parafialnego Legionu Maryi,
o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji Legionu Marii i Auxyliatorów
z okazji święta patronalnego.
We wtorek (17.11) obchodzimy wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
W środę (18.11) przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.
W czwartek (19.11) obchodzimy wspomnienie bł. Salomei, w tym dniu z okazji
św. Tarsycjusza, patrona ministrantów, które przypada 21.11, o godz. 16.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji naszych ministrantów, lektorów
oraz ich rodziców, na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W piątek (20.11) przypada wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, po Mszy św.
o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (21.11) obchodzimy wspomnienie Ofiarowania NMP.
W niedzielę (22.11) obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej Archidiecezji.
Można już rezerwować intencje Mszy św. na rok 2016.
W parafii św. Jadwigi czynny jest stały konfesjonał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.
Pani Helena Marek, która nam organizowała kilka pielgrzymek, organizuje pielgrzymkę do Włoch i Rzymu. Program znajduje się w gablotce.

