Intencje Mszalne
18.01 - 31.01
Poniedziałek
18.01
7.00
18.00 Za + matkę Krystynę Stalica
w 1 roczn. śmierci, + ojca Józefa
Wtorek
19.01
7.00 Za + męża Wilhelma w 14 roczn.
śmierci, brata Pawła, ++ rodziców
i pokrewieństwo z obu stron
18.00 Za + syna Mariusza
Środa
20.01
7.00
18.00 Za + matkę Bronisławę Zdrzalik
w 12 roczn. śmierci
Czwartek
21.01
16.30 Za ++ dziadków Piotra i Wacława
od wnuczki Marty
18.00 Za + szwagra Adolfa Skupińskiego
w 1 roczn. śmierci
Piątek
22.01
7.00 Za ++ dziadków Urszulę,
Wincentego, Mariannę, Józefa
18.00 W intencji Oazy +
Sobota
23.01
18.00 1) Za ++ rodziców Annę i Stanisława
Witkowskich z okazji roczn.
śmierci
2) Za + Tadeusza Książek
w 30 dniu po śmierci
Niedziela
24.01
7.30 W pewnej intencji
9.00 Za + Weronikę Cierpka w 15 roczn.
śmierci
10.30 Dz. bł. w intencji Piotra Cebuli
z okazji 50 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji rodzin Raczyńskich
i Soczyńskich
17.00 Za + Rozalię Kupny w 1 roczn.
śmierci

Poniedziałek
25.01
7.00
18.00
Wtorek
26.01
7.00
18.00 Za + męża Jana Orwat w 25 roczn.
śmierci, ++ rodziców, teściów,
siostrę Ryszardę
Środa
27.01
7.00
18.00 1) Za ++ Bernarda Świerkot,
Małgorzatę Ogaza, Klarę
Lambrecht
2) Dz. bł. w intencji babci Urszuli
z okazji urodzin (ks. Malinowski)
Czwartek
28.01
16.30
18.00
Piątek
29.01
7.00 Za + Sylwię Pawłowską z okazji
urodzin od męża i córki w rodziną
18.00 Za + Ludwika Mońka w 1 roczn.
śmierci
Sobota
30.01
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Teodora
Mańdok
2) Za + Waltera Spyrę w 1 roczn.
śmierci
Niedziela
31.01
7.30 Za + wnuczkę Justynę w 4 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Lipieniów
i Kieratów
9.00 Za + męża Romualda Janoszkę
z okazji roczn. śmierci i urodzin
10.30 Za + ojca Michała Wilk w 30 roczn.
śmierci, + matkę Stanisławę
12.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty Fenger
z okazji 18 roczn. urodzin
17.00 Za + o0jca Józefa Gerstner w roczn.
śmierci
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"Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi
jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość
ku nieskończonym wyżynom świętości Boga"
(św. Jan Paweł II)

Tym cytatem pragniemy podsumować bożonarodzeniową akcję naszej parafii, jaką jest „Świąteczna Paczka”. 6 grudnia wystawiliśmy do
przedsionka naszego kościoła „drzewko dobroci”, na którym zawisło
110 serduszek z danymi o dzieciach potrzebujących pomocy, mimo wcześniejszych ustaleń z poprzedniego roku, iż zawisnąć ma tylko - 100 (ale tak
wiele dzieci jest potrzebujących) – zaryzykowaliśmy!?.
Drodzy parafianie!
Dzięki Waszemu wielkiemu sercu, wszystkie „serduszka” w postaci
paczek dla dzieci wróciły do kościoła. Pierwszy też raz mieliśmy komplet
paczek. To nie wszystko - 11 grudnia dla naszych rodzin potrzebujących
została zorganizowana zbiórka żywności w Gliwicach w fabryce Opla. Zebraliśmy blisko 200 kilogramów trwałej żywności takiej jak: cukier, mąka,
herbata i wiele łakoci. Dodając do tego to, co przynieśliście na probostwo,
czyli środki czystości, pozwoliło nam to przygotować 18 paczek dla najbardziej potrzebujących.
Pragniemy podziękować Wam wszystkim, którzy przyczyniliście
się do tylu uśmiechów na małych twarzyczkach naszych dzieci. Dziękujemy panom kierowcom i wolontariuszom, było ich naprawdę wielu, dzięki
temu rozwożenie paczek poszło bardzo sprawnie.
Pan Jezus mówił, o czym wspomina św. Paweł, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20.35). Zaś nasz poeta Julian
Tuwim napisał: „są dwa szczęścia: jedno małe – bycie szczęśliwym, drugie
duże – uszczęśliwiać innych”. Ufamy więc, że sprawiając radość i szczęście innym, sami doświadczyliście o wiele większej radości.
„Jesteśmy, bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Jezusie Chrystusie dla dobrych czynów,
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”.
(Ef 2,10)

Bóg zapłać

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne
religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Intencja misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce
Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Statystyka duszpasterska – 2015 r.

1. Chrzest:
ogółem – 91 (z przekazu – 71; parafialnych – 20)
chłopców – 52 (imiona – 4 Maksymilian; 3 Jan, Piotr)
dziewczynek – 39 (imiona – 3 Hanna)

2. Komunie św.:
ogółem – 43169 (w kościele – 43034, w domu chorego – 135)
I Komunii św. – (II kl. – 38; Wczesna Komunia Św. – 5)
3. Sakrament chorych
ogółem – 75 (7 w domu chorego; 68 rekolekcje wielkopostne)
4. Sakrament małżeństwa:
ogółem – 80 (z przekazu – 77; 3 - parafialne)
5. Pogrzeby:
ogółem – 16 (6 pogrzebów przekazano do innych parafii);
22 parafian zmarło,
mężczyzn – 7 + 4 (przekaz) = 11
kobiet – 9 + 2 (przekaz) = 11
Plan wydarzeń parafialnych 2016

10 luty

– środa popielcowa, początek Wielkiego Postu, kazania
pasyjne podczas Drogi Krzyżowej będzie głosił
diak. Bogdan Boruta.
15 – 26 luty
– ferie zimowe, w tygodniu obowiązuje wakacyjny porządek
nabożeństw
6 – 9 marzec
– rekolekcje wielkopostne poprowadzi ks. Wojciech
Bartoszek, dyr. Apostolstwa Chorych
9 – 11 marzec
– rekolekcje szkolne Szkoły Podstawowej nr 29, poprowadzi
ks. Łukasz Kotyński
1 maj
– odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie
8 maj
– I Komunia św. i Wczesna Komunia św.
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek
nabożeństw
19 – 25 lipiec
– Światowe Dni Młodzieży – dni w parafii
25 – 31 lipiec
– Światowe Dni Młodych – dni w Krakowie
14 sierpień
– odpust parafialny
24 wrzesień
– dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.
22 październik – adoracja Najświętszego Sakramentu

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec św. w int. 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 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (17.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na archidiecezję. O godz. 18.00 zapraszamy na koncert kolęd, pastorałek i pieśni
chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu „Przyjaciele ks. Łukasza” oraz Dzieci Maryi.
W poniedziałek (18.01) r ozpoczyna się Tydzień Modlitw o J edność Chr ześcijan.
We wtorek (19.01) pr zypada wspomnienie św. J ózefa Sebastiana Pelczar a. W tym
dniu odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 18.40. Wszystkich
członków serdecznie zapraszamy.
W czwartek (21.01) wspominamy św. Agnieszki, dz. i męcz..
W piątek (22.01) o godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy +, po Mszy św. spotkanie
opłatkowe.
W niedzielę (24.01) pr zypada III Niedziela Zwykła, kolekta będzie pr zeznaczona na
potrzeby naszej parafii, przed kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka przez dzieci
z Kółka Misyjnego na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
W poniedziałek (25.01) obchodzimy święto Nawr ócenia św. Pawła.
We wtorek (26.01) pr zypada wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
W czwartek (27.01) pr zypada wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
W niedzielę (31.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby parafii.
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłasza o możliwości dokonywania
zapisów na udział w krakowskich Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się
od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r.. Koszt w całym tygodniu 690 zł. + 10 euro (ok. 730 zł).
Istnieje także możliwość wykupienia tylko opcji weekendowej (od 29 lipca do 1 sierpnia).
Jej cena wynosi ok. 330 zł.. W obu cenach zawiera się transport, wyżywienie, nocleg. Zapisów razem z wpłatą zaliczki w wysokości 150 zł. można dokonywać w kancelarii.
W styczniu i lutym 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.
W niedzielę, 24 stycznia, odbędzie się Ador acja Apostolstwa Chor ych pr zy Bożym
Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Szkudło. Zapraszamy osoby chore, niepełnosprawne i starsze wiekiem. W programie: o godz. 14.00 msza święta, po niej nabożeństwo lourdzkie
z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, na zakończenie spotkania – poczęstunek dla uczestników Adoracji.
Parafia św. Jadwigi zaprasza na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w Domu Parafialnym przy ul. Chrobrego 17 w sobotę 6 lutego od godz. 20.00. Zapewniamy wodzireja,
dobre jedzenie oraz zabawę do białego rana. Koszt 60 zł od osoby. Zapisy w kancelarii
parafii św. Jadwigi.
Parafia św. Jadwigi informuje, że od 1.01.2016 r. opłata za r ezer wację m-ca grobowego na cmentarzu przy ul. Drzymały wynosi 35 zł za rok.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

