Intencje Mszalne
14.03 - 27.03
21.03
Poniedziałek
14.03 Poniedziałek
7.00 Za + Jerzego Metera w 10 roczn.
7.00 Za + Małgorzatę Pudło od lokatorów
śmierci
z ul. Konopnickiej 23,23A, 23B
18.00 Za + Małgorzatę Karel, ++ z rodziny
18.00 Za ++ Jadwigę, Stanisława, Łucję
Karel
Władysława Majerskich, Karolinę,
Dymitra, Albinę, Kazimierę
Wtorek
22.03
Buczyłów
7.00
Wtorek
15.03 18.00 Za + Henryka Pielok w 30 dniu po
śmierci
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Heleny Biel
Środa
23.03
z okazji 85 roczn. urodzin
7.00 Dz. bł. w intencji Łukasza Mańdoka
z okazji urodzin
Środa
16.03
18.00 Za + Jerzego Iwa z okazji 1 roczn.
7.00
śmierci
18.00 Za + Franciszkę Baran w 30 dniu
po smierci, ++ ojca Czesława,
Czwartek
24.03
rodzeństwo
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY
PAŃSKIEJ
Czwartek
17.03
1) W intencji kapłanów
16.30 Dz. bł. w intencji Emila Vewenda
2) O nowe powołania do służby Bożej
z okazji 3 roczn. urodzin
18.00 Za + Józefa Stawarza
Piątek
25.03
Piątek
18.03 9.00 Droga Krzyżowa
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
7.00
18.00 Za + męża Józefa Dudziaka,
Sobota
26.03
++ rodziców i teściów
20.00 LITURGIA WIGILII
PASCHALNEJ
Sobota
19.03
1) W intencji parafian
18.00 1) Za + męża Jana w 7 roczn. śmierci,
2) W intencji grup parafialnych
+ matkę Cecylię w 21 roczn. śmierci
2) Za + ojca Stanisława Zdrzalik
Niedziela
27.03
w 12 roczn. śmierci
7.30
Niedziela
20.03 9.00 Za + Janinę Leduchowską z okazji
urodzin od męża z dziećmi
7.30
10.30 Za + ojca Stanisława Wójcik z okazji
9.00
urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Józefa z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji Jerzego Mańdoka
urodzin i imienin
z okazji 50 roczn. urodzin
12.00 Za + Jadwigę Gruszczak z okazji
17.00
urodzin
15.00 /skansen/ W intencji parafian
17.00 Za ++ rodziców Jana i Janinę
w roczn. śmierci, + wujka Franciszka
w 30 dniu po śmierci
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Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek,
a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebr acja ta ma pr zypomnieć Ostatnią Wieczer zę Chr ystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami przed męką. Wydarzenia Wielkiego Czwartku można
podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały
miejsce na Górze Oliwnej. Liturgia tego dnia wyraźnie je wyodrębnia. Podczas Ostatniej
Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę
tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej
dokonuje się obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy
Chrystus umył nogi Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do
specjalnej kaplicy - ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny
sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony. Tego dnia nie odprawia
się Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie.
Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy
kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.

Wigilia Paschalna

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego
są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje
biały kolor szat liturgicznych.
Liturgia tej nocy ma cztery części:
obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja
do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;
- liturgia słowa, którą tworzy aż dziewięć czytań (ukazują one wielkie dzieła Boga, jakich
dla swojego ludu dokonał Pan, wtedy też rozlega się potrójne, radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie);
- liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a w niektórych kościołach obrzęd chrztu i bierzmowania;
- liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
Pamiętajmy o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także
pięknie liturgii i starajmy się jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec :
Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzeci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
Intencja misyjna: Aby chr ześcijanie dyskr yminowani lub pr ześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Przyjęli chrzest
31.01 – Alexander Poloczek

28.02 – Jakub Knopik

Odeszli do Pana
5.02 – Szałkiewicz Agata l. 91
6.02 – Krzesaj Irena l. 75
18.02 – Demarczyk Adam l. 47

24.02 – Pielok Henryk l. 85
27.02 – Pudło Irena l. 89

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec 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, z Dr ogą Kr zyżową dla dzieci, o godz.
17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W piątek o godz. 17.00 Dr oga Kr zyżowa z kazaniem pasyjnym, któr e wygłosi diak.
Bogdan Boruta. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (13.03) pr zypada V Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła. W
tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 16.00 zapraszamy na różaniec, o
godz.16.30 Gorzkie Żale zaś o godz. 17.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian.
W sobotę (19.03) obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. W godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną przed świętami
wielkanocnymi, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (20.03) pr zypada Niedziela Palmowa, któr a jest pamiątką ur oczystego
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm będzie podczas wszystkich Mszy
św., natomiast procesja z palmami odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 10.30. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach odbędzie się spotkanie młodzieży naszej Archidiecezji. W tym dniu również w Skansenie o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. z poświęceniem palm oraz procesją.
W Wielką środę (23.03) w plener ze chor zowskiego Muzeum Gór nośląskiego Par ku
Etnograficznego odbędzie się tradycyjna Droga Krzyżowa, która przejdzie od kościoła
św. Wawrzyńca do kościoła św. Józefa w Skansenie. Początek o godz. 19.00. Wszystkich
serdecznie zapraszamy na to piękne nabożeństwo.
W Wielki Czwartek (24.03) o godz. 18.00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej
i adoracja w ciemnicy do godz. 21.00. W tym dniu w katedrze w Katowicach
o godz. 10.00 uroczysta Msza św. Krzyżma Świętego sprawowana przez wszystkich kapłanów Archidiecezji z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

W Wielki Piątek (25.03) o godz. 9.00 zapr aszamy na Dr ogę Kr zyżową, po czym r ozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed świętem Miłosierdzia Bożego.
O godz. 18.00 zapraszamy na liturgię Męki Pańskiej i ador ację Najświętszego sakr amentu w Bożym Grobie do godz. 21.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy
i jakościowy. Kolekta na Boży Grób w Jerozolimie.
W Wielką Sobotę (26.03) od godz. 8.00 do 20.00 ador acja Najświętszego Sakr amentu
w Bożym Grobie. O godz. 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 i 16.00 poświęcenie pokarmów na
stół wielkanocny. O godz. 20.00 zapraszamy na liturgię Wigilii Paschalnej, liturgia ta
zgodnie z zaleceniem ks. Arcybiskupa zostanie, tak jak w wielu parafiach, zakończona
procesja rezurekcyjną. Prosimy przynieść świece.
W niedzielę (27.03) obchodzimy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Por ządek
Mszy św. jest niedzielny. Kolekta w tym dniu jest ofiarą parafialną. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory świąteczne z nowenną do Miłosierdzia Bożego.
Okazja do spowiedzi przed świętami wielkanocnymi:
Wielki Czwartek – 15.00 – 17.30
Wielki Piątek – 8.00 – 10.00; 15.00 – 17.30
Wielka Sobota – 8.00 – 10.00; 14.00 – 18.00
Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, można je składać do skarbonki przy konfesjonale.
W przedsionku kościoła można zakupić paschaliki na stół wielkanocny: małe pachalik w cenie 6 zł. zaś duże w cenie 12 zł.. Zakup świecy wspomaga Fundusz Charytatywny Kościoła. Święcę można również zapalić w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.
Parafia nasza wzbogaciła się o nową str onę inter netową pr zygotowaną pr zez naszego
organistę p. Marcina Olszewskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nią!
Można jeszcze zgłosić chęć przyjęcia pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży.
Serdecznie zapraszamy na tzw. noc konfesjonałów w kościele św. J adwigi w nocy
z piątku 18 marca na sobotę 19 marca. Przez całą noc od 20.00-6.00 będzie możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak
w każdą noc z piątku na sobotę w kościele św. Jadwigi.
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 marcu i w kwietniu 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.

Starochorzowski Dom Kultury zaprasza na wielkopostny koncert
„Miłość Cię znajdzie”
w wykonaniu Magdy Anioł,
który odbędzie się SDK w sobotę 19 marca o godz. 17.00.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

