Intencje Mszalne
29.08 - 11.09
Poniedziałek
29.08 Poniedziałek
5.09
7.00 Za + Jadwigę Rychlicką w 10 roczn.
7.00 Dz. bł. w intencji Ernesta z okazji 78
śmierci, + męża, ++ z rodziny
roczn. urodzin
18.00 Za ++ z rodzin Piątkowski, Golec,
Wtorek
30.08
Burzyk, Majster, Bień, Zielonka,
18.00 Za + Elżbietę Stolorz w roczn.
Cichecki, Banduch
śmierci
Wtorek
6.09
Środa
31.08 7.00 Za + Gertrudę Michalską od Żywego
7.00 Za + matkę Elfrydę z okazji 10 roczn.
Różańca
śmierci, + męża Wilhelma z okazji
18.00 O dary Ducha Św. dla synów Karola
urodzin, ++ z pokrewieństwa z obu
i Filipa
stron
18.00 Dz. bł. w intencji Marioli i Piotra
Środa
7.09
Cebula z okazji 25 roczn. ślubu
7.00 Za + męża Stanisława Szarańskiego,
Anielę Franciszka i Ryszarda
Czwartek
1.09
Szarańskich
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
18.00 Za + męża Bernarda, ++ rodziców
powołania do służby Bożej
Gertrudę i Ryszarda, siostrę
8.00 W int. dzieci i Grona Pedagogicznego
Gertrudę, teściów Teklę i Jana
Szkoły Podstawowej nr 29
Czwartek
8.09
18.00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa
Burkat
16.30 W intencji dzieci kl. I-szych
18.00 Za ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
Piątek
2.09
Czapczyńskich
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
Piątek
9.09
oraz parafian
18.00 W intencji Oazy +
7.00
19.00 W intencji młodzieży z okazji
18.00 Dz. bł. w intencji rodziny Szych
rozpoczęcia nowego roku szkolnego
Sobota
10.09
Sobota
3.09 18.00 Za + Karola Harazin w 2 roczn.
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
śmierci
Serca NMP oraz parafian
11.09
18.00 Dz. bł. w intencji Stanisławy Sipiora Niedziela
7.30 Dz. bł. w int. Marii z okazji imienin
z okazji 80 roczn. urodzin
9.00 Dz. bł. w intencji Franciszka Jurczyk
Niedziela
4.09
z okazji 1 roczn. urodzin
7.30 Za + Sylwię Pawłowską w 1 roczn.
10.30 Dz. bł. w intencji Marii Jasińskiej
śmierci
z okazji 75 roczn. urodzin
9.00 Za + matkę Annę w dniu urodzin
12.00 1) Dz. bł. w int. Elżbiety i Alfonsa
10.30 Dz. bł. w intencji Mateusza Cebula
Pluta z okazji 60 roczn. ślubu
z okazji 18 roczn. urodzin
2) Dz. bł. w intencji Jagody z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji Marii Hensel
1 rocz. Urodzin (ks. Nowak)
z okazji 80 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Stanisława
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Mirosławy
Zalewskiego z okazji 1 roczn.
i Wiesława z okazji roczn. ślubu
urodzin
17.00 Za + męża Mariana, ++ teściów
17.00 Za + Lidię Żygolewską-Klakus
Elżbietę i Franciszka Osman
od siostrzenicy z rodziną
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WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY
I POMOCY MATERIALNEJ NA RZECZ OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI
WE WŁOSZECH
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!
W minioną środę dotarła do nas wiadomość o trzęsieniu ziemi w środkowych Włoszech. Kataklizm sprawił, że kilkaset rodzin straciło swoich bliskich,
domy i miejsca pracy. Runęły też kościoły.
Wszystkim, których dotknęły skutki tej tragedii, składamy serdeczne wyrazu współczucia.
Jednym z poszkodowanych i ocalałych jest ksiądz naszej archidiecezji,
Krzysztof Kozłowski, pracujący od 2 lat w Accumoli. Zapewniamy naszego Brata
i jego parafian o duchowej bliskości. Wszystkich polecamy Bogu, bogatemu
w miłosierdzie, prosząc o życie wieczne dla zmarłych i moc ducha dla ich rodzin,
bliskich i przyjaciół. Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy wołamy o wstawiennictwo i pomoc!
Bracia i Siostry! Mieszkańcy terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi nie
poradzą sobie z naprawą zniszczeń bez pomocy z zewnątrz. Straty materialne są
poważne. Dlatego serdecznie Was proszę o modlitwę za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi oraz w intencji osób, które tak niespodziewanie znalazły się dramatycznej sytuacji życiowej. Proszę także o pomoc materialną.
W niedzielę 4 września Parafialne Zespoły Caritas zbiorą przed kościołami
naszej archidiecezji ofiary, przeznaczone dla parafii, w której posługuje ksiądz
naszej archidiecezji.
Kataklizmy, których jesteśmy świadkami, skłaniają nas do troski o bliźnich.
Uczą także pokory i modlitewnej postawy w każdej sytuacji. Prośmy dobrego Boga, by zachował nas od wszelkich nieszczęść i klęsk żywiołowych.
„Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami
i nad całym światem”
Wszystkim z serca błogosławię.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobr o
i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Intencja ewangelizacyjna: Aby chr ześcijanie, pr zystępując do
sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej
świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Przyjęli chrzest
3.07 – Wojciech Kołodziejczyk
3.07 – Alicia Kołodziejczyk
3.07 – Alicja Sopniewska
9.07 – Cezary Kramarz
16.07 – Rafał Smołka
16.07 – Michalina Woźny

17.07 – Joanna Zalewska
30.07 – Aleksander
Orzechowski
30.07 – Julia Kośmider
31.07 – Karol Pieta

Sakrament małżeństwa przyjęli:
1.07 – Bochenek Grzegorz i Walentek Kinga
2.07 – Ciesielski Adam i Czmok Sandra
2.07 – Jacaszek Dawid i Bielecka Anna
9.07 – Młynek Adam i Cencora Małgorzata
9.07 – Karasiński Paweł i Marzec Małgorzata
16.07 – Tinschert Mateusz i Szega Kinga
23.07 – Hofmajster Radosław i Hofmajster Nocole z d. Franielczyk
23.07 – Gomoła Michał i Sielanczyk Hanna

Odeszli do Pana
13.08 – Lorenz Stefan l.84

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. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakr amentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: w niedziele Msze św. są o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 15.00/w skansenie/ i
17.00. W tygodniu: w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. jest o godz.
7.00 zaś we wtorek, czwartek i w sobotę o godz. 18.00.

W niedzielę (28.08) obchodzimy XXII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (29.08) pr zypada wspomnienie męczeństwa św. J ana Chr zciciela.
Od środy (31.08) wracamy do tradycyjnego porządku nabożeństw. Msze św.
w niedzielę będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00
oraz o 15.00 w skansenie. W tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek, środę
i w piątek będą o godz. 7.00 i 18.00; w czwartek o godz. 16.30 (szkolna)
i 18.00; w sobotę tylko o godz. 18.00. Wyjątek będą stanowiły dni eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota kiedy Msze św. będą o godz. 7.00
i 18.00.
W I czwartek (1.09) pr zypada wspomnienie bł. Br onisławy o godz. 7.00 Msza
św. intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 8.00 Msza św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W tym dniu odbędzie się spowiedź św. dzieci wg następującego porządku: kl. III
i IV o godz. 15.30; kl. V i VI o godz. 16.00.
W I piątek (2.09) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ or az par afian, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy+.
O godz. 19.00 zapraszamy młodzież naszej parafii na Mszę św. rozpoczynającą
nowy rok pracy duszpasterskiej. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby charytatywne.
W sobotę (3.09) pr zypada wspomnienie św. Gr zegor za Wielkiego,
o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej, na którą wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (4.09) pr zypada XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona potrzeby naszej Archidiecezji, przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci.
W czwartek (8.09) pr zypada święto Nar odzenia NMP, o godz. 16.30 Msza św.
szkolna w czasie, której poświęcimy dzieciom I-szych klas podręczniki i przybory
szkolne.
W sobotę (10.09) godzinach por annych odbędzie się obchód chor ych z posługą sakramentalną chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (11.09) pr zypada XXIV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na remont ambony i chrzcielnicy.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi do końca sier pnia tylko w godz. od 15.30 do
18.00, natomiast od 1 września od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
Parafia św. Jadwigi w dniu 29.08 or ganizuje pr zejazd autokar em do Częstochowy na Mszę św. w intencji chorzowian oraz Drogę Krzyżową. Cena 30 zł. Informacje w kancelarii.
We wrześniu i w październiku 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

