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Intencje Mszalne
11.04 - 24.04
Poniedziałek
11.04
7.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Henryka
z okazji urodzin, + męża Wilhelma,
++ z pokrew. z obu stron
18.00 Za ++ męża i ojca Mieczysława
Jasińskiego z okazji urodzin
Wtorek
12.04
7.00
18.00 Za + męża Józefa Zaczek z okazji
urodzin
Środa
13.04
7.00
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Czwartek
14.04
16.30 Za + męża Henryka, ++ rodziców
z obu stron
18.00 Dz. bł. w intencji Barbary i Łukasza
Piątek
15.04
7.00 Za + Krystynę Ślósarz w 30 dniu po
śmierci
18.00
Sobota
16.04
18.00 Za + matkę Józefę w 15 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Sart, Bałata,
Filipecki
Niedziela
17.04
7.30
9.00 Za + siostrę Elżbietę w dniu urodzin
10.30 Za + kuzyna Jana Jurochnik,
+ kuzynkę Barbarę Stalmaszczyk
12.00 Za ++ rodziców Stefanię i Michała
Michułka
17.00 Dz. bł. W intencji Anny Cyroń
z okazji 1 roczn. urodzin

Poniedziałek
18.04
7.00 Za ++ Jadwigę i Helenę Polednia,
++ z rodzin Polednia, Mika Czaja
18.00 Za + ks. Wilhelma Wronę
w 17 roczn. śmierci
Wtorek
19.04
7.00
18.00 Za ++ Zofię, męża Karola,
++ rodziców i pokrew. z obu stron
Środa
20.04
7.00 Za + matkę w 15 roczn. śmierci,
++ Feliksę i Stanisława,
brata Waldemara
18.00 Za + Jerzego Hadzik w dniu urodzin,
++ rodziców z obu stron
Czwartek
21.04
16.30 W pewnej intencji
18.00 Za + Anielę Tajnert w 4 roczn.
śmierci, ++ rodziców i teściów
Piątek
22.04
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora
z okazji urodzin
18.00 Za + męża Ryszarda, zięcia Alojzego,
+ brata, ++ rodziców z obu stron
Sobota
23.04
18.00 Za + Marię Albrycht, + Wiktora
Niedziela
24.04
7.30 Za + Krystynę Slósarz od lokatorów
z ul. Poniatowskiego 17 i 19
9.00 Dz. Bł. w intencji Mirosławy Dul
z okazji urodzin
10.30 Dz. Bł. w intencji Marii i Franciszka
Tomeckich z okazji 45 roczn. ślubu
12.00 Dz. bł. w intencji Sabiny i Anastazji
17.00 Za + Reginę Ptak z okazji 75 roczn.
urodzin
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KOMUNIKAT
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu:
„Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne
i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która
w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób
wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną
prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy,
które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy
o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.
/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwiecień :
Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte
wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
Intencja misyjna: Aby chr ześcijanie w Afr yce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Przyjęli chrzest
6.03 – Sonia Marzec
6.03 – Sonia Sobocka
12.03 – Jagoda Zemła

20.03 – Laura Dikmelik
28.03 – Kinga Wydmuch
28.03 – Klara Sodowska

Odeszli do Pana
9.03 – Strzempek Władysław l. 86
13.03 – Zdunek Henryk l.68
14.03 – Ślósarz Krystyna l.68

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona
przez Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
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, 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 (10.04) obchodzimy III Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła. Tego
dnia rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachęcamy wszystkich do
osobistego spotkania ze Słowem Bożym.
W poniedziałek (11.04) odbędzie o godz.18.40 się spotkanie r odziców dzieci
komunijnych.
W środę (13.04) czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 17.00 zapr aszamy na
różaniec fatimski, o godz. 18.00 msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W III piątek (15.04) czcimy Miłosier dzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (17.04) pr zypada IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, w tym dniu w Kościele przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który inauguruje Tydzień Modlitw o Powołania pod hasłem „Powołani
do miłosierdzia”. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W sobotę (23.04) obchodzimy ur oczystość św. Wojciecha bpa i męcz., głównego Patrona Polski.

W niedzielę (24.04) obchodzimy V Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Można jeszcze zgłosić chęć przyjęcia pielgrzymów podczas Światowych Dni
Młodzieży.

Bierzmowanie w katedrze
W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w następujące czwartki w 2016 roku
będzie udzielany sakrament bierzmowania; 3 marca, 14 kwietnia, 2 czerwca, 29
września i 10 listopada.

W dniu bierzmowania:

wprowadzenie liturgiczne o godz. 17.00

Msza św. z udzielaniem sakramentu bierzmowania o godz. 18.00.
Kandydaci do bierzmowania powinni się zgłosić w swoich parafiach oraz obowiązkowo uczestniczyć w katechezach przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Katechezy te są prowadzone przez pięć poprzedzających wtorków
w salkach parafii św. Jadwigi w Chorzowie o godz. 19.00.

Rozpoczęły się zapisy na wakacyjne rekolekcje dla dzieci. Oaza Dzieci Bożych
skierowana jest dla uczniów szkoły podstawowej chcących przeżyć wspaniałą
przygodę poznania Boga, rówieśników i otaczającej przyrody.
Turnusy: 25.06 – 9.07.2016/Zapasieki – Szkoła; 5.08 – 19.08.2016/Międzybrodzie
Żywieckie; 6.08 – 20.08.2019/Koniaków Szkoła; 5.08 – 19.08/Zapasieki – Szkoła.
Koszt rekolekcji 650 zł.. Karty i informacje do pobrania na stronach:
www.jadwiga.info i dor.katowice.pl W razie pytań prosimy o kontakt z ks. Szymonem Kosem, tel. 794 726 840
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 kwietniu i maju 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.

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

