Intencje Mszalne
7.12 - 20.12
Poniedziałek
7.12
7.00 Za + siostrę Elżbietę w 11 roczn.
śmierci
18.00 Za + męża Henryka
Wtorek
8.12
7.00
18.00 Za ++ z rodziny Wróbel
Środa
9.12
7.00 Za ++ zalecanych
18.00 Za + Anastazję Makosz w 3 roczn.
śmierci
Czwartek
10.12
16.30 W intencji Dzieci Maryi, rodziców
oraz ich opiekunów
18.00 Za + Stanisława Wójcik w 15 roczn.
śmierci
Piątek
11.12
7.00 Za + Zygfryda
18.00 Za ++ rodziców Klemensa i Elżbietę
Pająk, ++ rodzeństwo, dziadków
z obu stron
Sobota
12.12
18.00 1) Dz. bł. w intencji Jolanty z okazji
urodzin
2) Za + Ryszarda Saczko
od sąsiadów z ul. Poniatowskiego
17 i 19
Niedziela
13.12
7.30 Za + Annę Szewioła, ++ lokatorów
z ul. Poniatowskiego 15
9.00 Za + ojca Jana w 47 roczn. śmierci,
+ matkę Marię w 18 roczn. śmierci
10.30 Za + Zbigniewa Maternę w roczn.
urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Genowefy Goł
z okazji 80 roczn. urodzin
17.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian

Poniedziałek
14.12
7.00 W pewnej intencji
18.00
Wtorek
15.12
7.00
18.00
Środa
16.12
7.00 Za + siostrę Łucję w 10 roczn.
śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo,
dziadków
18.00
Czwartek
17.12
16.30 Za + Krystynę Skowrońską
w 3 roczn. śmierci, ++ rodziców
Wandę i Zbigniewa
18.00
Piątek
18.12
7.00 Za + ojca Józefa w dniu urodzin
18.00
Sobota
19.12
18.00 1) Za + męża Bronisława w 9 rocz.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
2) Za + męża Helmuta
Niedziela
20.12
7.30 Dz. bł. w intencji Anieli i Stefanii
9.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki
z okazji 82 roczn. urodzin
10.30 Za + łucję Burzyk w 100 roczn.
urodzin i 21 roczn. śmierci
12.00 Za + ojca Henryka Kwaśny
17.00 Za + rodziców dziadków Bolesława
i Lonię Zawiązalec, + męża i ojca
Tadeusza Zemła
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Świąteczna Paczka
Miłosierdzie to aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym
działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nieprzekładające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie jest. Termin ten wywodzi się
z Biblii.
Miłosierdzie jest jednym z najważniejszych przymiotów Boga, tak jak jest
on opisywany w Biblii. Jego aktem jest już sama kreacja świata, opieka Boża nad
ludem Izrael i co najważniejsze dla nas śmierć Jezusa. Krew i woda, jakie miały
wypłynąć wówczas z boku Chrystusowego uważa się za zdroje Bożego miłosierdzia, które zmazały ludzkie winy. Chrystus bardzo często mówi w Nowym Testamencie o miłosierdziu: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". Wyróżnia się miłosierne, co do duszy (np. grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić,
urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych) i co do ciała (głodnych
nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć,
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać),
Nasza parafia już od pięciu lat tworzy wielkie dzieło Miłosierdzia, jakim
jest akcja Świąteczna Paczka. Co roku staramy się udoskonalić to dzieło, w ubiegłym jak pamiętacie zorganizowaliśmy oprócz paczek dla naszych dzieci również
paczki na Ukrainę. Wielkim powodzeniem cieszy się także zbiórka żywności dla
rodzin wielodzietnych i potrzebujących. W tym roku w dniu 14 grudnia w zaprzyjaźnionej z nami fabryce w Gliwicach zostanie przeprowadzona zbiórka żywności
dla naszych potrzebujących parafian.
Dane dzieciach potrzebujących otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej
nr 29. Znalazła się tam również adnotacja o potrzebach danej rodziny; oprócz
żywności, potrzebne są też środki czystości czy przybory szkolne. Apelujemy,
więc aby w miarę możliwości przynosić również wyżej wymienione produkty.
Akcję naszą rozpoczynamy 6 grudnia, wtedy właśnie w przedsionku naszego Kościółka stanie drzewko, na którym będą wisiały serduszka, w nich niezbędne
informacje o dzieciach.
Drodzy parafianie zapraszamy was do aktywnego włączenia się w to wielkie dzieło miłosierdzia. Gotowe paczki proszę przynosić do domu katechetycznego do 19 grudnia z przymocowaną karteczką z numerkiem i danymi dziecka.
Pamiętajmy Miłosierdzie jest przejawem miłości, która kieruje się ku czyjejś
nędzy i słabości.
Za wielkie serce wasze
Bóg zapłać.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia
Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
Intencja misyjna: Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, odnalazły w narodzinach Jezusa znak nadziei.

Wydarzyło się...

11 listopada – w Święto Niepodległości o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznych pocztów
sztandarowych, po Mszy św. w salce katechetycznej odbyło się spotkanie z wykładem p. mgr Arkadiusza Kocura..
16 listopada - odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego
19 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjętych 5
nowych kandydatów do służby ministranckiej, a 1 otrzymał pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.
30 listopada - rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych
rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa
Niedzielnego”. W tym roku roraty w związku z przeżywanym w Kościele Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka oraz
Rokiem Jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany różaniec św. w intencjach
Kościoła
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 adwencie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie.
Roraty będą codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 zaś w czwartek o godz. 16.30. Małe dzieci zapraszamy lampionami.
W poniedziałek (7.12) obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego.
We wtorek (8.12) przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Od 12.00
do 13.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w ramach godziny Łaski.
W tym dniu w Kościele rozpoczyna się Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
W czwartek (10.12) Msza św. szkolna o godz. 16.30 będzie odprawiona w intencji Dzieci Maryi ich rodziców oraz opiekunów. Serdecznie zapraszamy!

W niedzielę (13.12) przypada III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości
(Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się
święta Bożego Narodzenia. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w przyszłym roku remonty (remont wieżyczki, okien, ambony
i chrzcielnicy), przed kościołem zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
Od środy (16.12) również o godz. 7.00 będą Msze św. roratnie dla dorosłych,
prosimy na tę Msze św. przynieść świece z okapnikami.
W III piątek (18.12) po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (19.12) odbędzie się obchód chorych przed świętami Bożego Narodzenia. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (20.12) obchodzimy IV Niedzielę Adwentu. Kolekta w tym dniu
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Po raz kolejny parafia nasza organizuje akcję „świąteczna paczka”, która polega na zrobieniu paczki dla dzieci z rodzin najuboższych z okazji świąt Bożego
Narodzenia. W niedzielę 6 grudnia w przedsionku naszego kościoła znajdzie się
„drzewko dobroci”, na którym będą umieszczone serduszka, w których będzie
informacja o dziecku, które potrzebuje naszego „serca”. Ta informacja będzie zawierała wiek dziecka i jego płeć. Mamy nadzieję, że ta piękna akcja jak zawsze
spotka się z szerokim zainteresowaniem naszych parafian. Więcej informacji znajduje się we „Wawrzynie”.
W grudniu i styczniu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze
św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także
uczynek miłosierdzia względem duszy.. Plan wolnych intencji mszalnych jest wywieszony w gablotkach.
29 grudnia w katowickim „Spodku” odbędzie się koncert kolęd „Betlejem
w Spodku”. Wystąpią gwiazdy krajowej estrady – Natalia Kukulska, Natalia Niemen, Kuba Badach, Mietek Szcześniak i Piotr Cugowski wraz z chórem TGD
i dzieciakami. Bilety w cenie: 45 zł, 55 zł, 65 zł i 85 zł do nabycia w zakrystii i na
probostwie. Dochód z koncertu przeznaczony jest na Światowe Dni Młodych.
„Parafia św. Jadwigi w Chorzowie organizuje w dniach 1-9.04.2016 r. pielgrzymkę do Rzymu na Niedzielę Miłosierdzia i do innych sanktuariów. Koszt
2450 zł. Szczegółowy plan i zapisy w kancelarii parafii św. Jadwigi.”
W przedsionku kościoła można zakupić opłatki i świece Caritas na stół wigilijny, małe świece w cenie 5 zł., duże 12 zł.. Zakup świecy wspomaga wigilijne
dzieło pomocy dzieciom.
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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

