Intencje Mszalne
21.12.2015 - 3.01.2016
Poniedziałek
21.12
7.00 Za ++ rodziców Adolfa i Magdalenę
Jojko
18.00 Za + Eugeniusza Oczko w 1 roczn.
śmierci
Wtorek
22.12
7.00 W pewnej intencji
18.00 Za ++ Franciszkę i Franciszka
Nowak, ++ z rodziny Nowak
Środa
23.12
7.00 Za + Marię Czaja w 24 roczn. śmierci
18.00
Czwartek
24.12
7.00 Dz. bł. w pewnej intencji
8.30 Za ++ Ewę Stebel, Agnieszkę Krzyk,
Marię Rygiel, Rozalię Glinka
24.00 Uroczysta Pasterka
w intencji parafian
Piątek
25.12
7.30 Za ++ rodziców Marię i Wiktora
Wrona ++ z rodzin Wrona,
Pietraszko, Matuszyński
9.00 Dz. bł. w intencji Kingi Blok
z okazji 7 roczn. urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Damiana Zuber
z okazji 20 roczn. urodzin
12.00 Za żywych i ++ z rodzin Kwaśny
Cebula, Wróbel, Blokisz, Resner,
Steuer, Hajda, Loth, Gromala
17.00 Za parafian
Sobota
26.12
7.30 Dz. bł. w int. rodziny Seredyńskich
9.00
10.30
12.00 Dz. bł. w intencji Renaty i Ernesta
Lata z okazji 55 roczn. ślubu,
w intencji syna Szczepana z okazji
urodzin oraz rodziny
17.00
Niedziela
27.12
7.30 Za + męża Gintra Lubinę,
++ rodziców z obu stron
9.00 Za + męża Jana Orwat z ok. urodzin,
++ z pokrew. z obu stron, szwagra
Zygmunta
10.30 Dz. bł. w intencji Mikołaja Blok
z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Za + Bogusławę Okarmus
z okazji 1 roczn. śmierci
17.00 Za + Stanisława Mikołajczyka
w 3 roczn. śmierci

Poniedziałek
28.12
7.00 Za ++ z rodzin Piotrowskich, Doniec
9.00 Dz. bł. w intencji dzieci
Wtorek
29.12
7.00 1) Za ++ dzieci
2)
Środa
30.12
7.00 1) W intencji ks. prob. Eugeniusza
z okazji imienin od Rady Parafialnej
2) W intencji ks. prob. Eugeniusza
z okazji imienin od Żywego Rózańca
Czwartek
31.12
17.00 1) W intencji parafian
z okazji zakończenia roku
2) Za ++ parafian
Piątek
1.01.2016
7.30 Za + Józefa i Elżbietę Seredyńskich
9.00
10.30 W pewnej intencji
12.00
17.00
Sobota
2.01
7.00 W intencji Niepokalanego Serca
NMP oraz parafian
18.00 Dz. bł. w intencji Walentyny Oswald
z okazji 85 roczn. urodzin
oraz rodziny
Niedziela
3.01
7.30 Dz. bł. w intencji rodziny Mazur
9.00
10.30 Za + Antoniego Błaszczyk
12.00 Za + Kazimierza Gruszczak
i Stanisławę Kaczmarską
17.00 Za + rodziców Jana i Wandę
Pałaszyńskich
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Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo...
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła...
(J1,1.3-5)
Po raz kolejny rodzi się Bóg. Po raz kolejny zapala się światłość. A wszystko po to, abyśmy chociaż na kilka dni stali się lepsi. Obyśmy nie posnęli.
Obyśmy nie przegapili tego wydarzenia. Obyśmy umieli wznieść się ponad
biel opłatka, zapach choinki, nastrój wigilijnej wieczerzy. Obyśmy nie zatrzymali się na tradycyjnych potrawach ani nawet na samych siebie.
Dlatego życzymy tego, co najbardziej istotne:
- miłości, bo tylko ona potrafi uszczęśliwić człowieka;
- pokoju, którego brakuje w naszych sercach, w codziennym zabieganiu;
- wiary, bo tylko ona potrafi przenosić góry, potrafi wierzyć w niemożliwe.
Obyśmy umieli zobaczyć to co się dzieje poza kolorowymi dekoracjami.
On przychodzi do nas.
On szuka miejsca - w nas.
Pozwólmy Mu rozjaśnić naszą ciemność.
Duszpasterze

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.
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. 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 środy. Małe dzieci zapraszamy lampionami.
Również o godz. 7.00 będą Msze św. roratnie dla dorosłych, prosimy na tę Msze św.
przynieść świece z okapnikami.
W niedzielę (20.12) obchodzimy IV Niedzielę Adwentu. Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W czwartek (24.12) przypada wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. będą odprawione
o godz. 7.00, 8.30 – dla uczestników rorat i godz. 24.00 – uroczysta Msza św. pasterska
w intencji parafian. Kolekta z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
O godz. 23.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.
W Piątek (25.12) przypada uroczystość Bożego Narodzenia, Msze św. będą odprawione
tak jak w każdą niedzielę: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00, o godz. 16.30 zapraszamy na
nieszpory świąteczne przy naszej stajence. Kolekta jest kolektą parafialną.
W sobotę (26.12) obchodzimy święto św. Szczepana. Msze św. będą odprawione tak jak
w każdą niedzielę, o godz. 16.30 nabożeństwo kolędowe przy stajence. Kolekta w tym
dniu będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
W niedzielę (27.12) przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Kolekta
będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
W okresie kolędowym (do 15 stycznia) od poniedziałku do piątku z powodu kolędy
nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 oraz Mszy św. szkolnej, nie będzie
także wieczornych nabożeństw. Również kancelaria parafialna w godzinach popołudniowych będzie nieczynna.
W poniedziałek (28.12) przypada święto Św. Młodzianków, o godz. 9.00 odbędzie się
Msza św. w intencji dzieci naszej parafii błogosławieństwem małych dzieci. Na tę Mszę
św. w sposób szczególny zapraszamy uczestników tegorocznych rorat oraz ministrantów
i dzieci Marii. Po Mszy św. nastąpi podsumowanie tegorocznych roraty. Wszystkich
uczestników roraty zapraszamy!
W środę (30.12) swoje imieniny obchodzi ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, w jego intencji
o godz. 7.00 zostanie odprawiona msza św., na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W czwartek (31.12) obchodzimy Stary Rok. O godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo
dziękczynno-ekspiacyjne, o godz. 17.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji parafian na zakończenie Starego Roku 2013.

W piątek (1.01) przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która
rozpoczyna nowy 2015 rok. Msze św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę:
7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00; o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
W I sobotę (2.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.

W niedzielę (3.01) przypada II Niedziela po Bożym Narodzeniu. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci
ze Szkoły.
Okazja do spowiedzi św. przed świętami Bożego Narodzenia:
niedziela – pół godziny przed każdą Mszą św.
poniedziałek – 17.00 – 18.00
wtorek – 6.30 – 7.00; 16.00 – 17.00 /dzieci/ 17.00 – 18.00
środę – 6.30 – 7.00; 17.00 – 18.00
czwartek – 6.30 – 10.00; 14.00 – 16.00
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.
Nauki Przedmałżeńskie
Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2016 odbędą się w soboty następujących
terminach:
1) 6 i 13 lutego,
2) 2 i 9 kwietnia,
3) 7 i 14 maja,
4) 4 i 11 czerwca,
5) 8 i 11 października.
Każda seria rozpoczyna się o godz. 14.00. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego odbywać się na indywidualne umówienie z Doradcami Życia Rodzinnego.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.
Dni skupienia dla narzeczonych
Dni skupienia dla narzeczonych odbędą się w krypcie kościoła św. Józefa w Chorzowie
w następujących terminach:
- 7 marca 2015 r.
- 8 czerwca 2015 r.
- 5 września 2015 r.
- 21 listopada 2015 r.
Program będzie następujący:
- 17.15 – konferencja
- 7.45 – chwila adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
- 18.00 – Msza św.
W Dniu Skupienia dla narzeczonych obowiązkowo powinni wziąć udział narzeczeni, który w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Po Mszy
św. w zakrystii narzeczeni odbiorą stosowne zaświadczenie u udziale w Dniu Skupienia
celem przedłożenia w macierzystej parafii.
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

