Intencje Mszalne
26.09 - 9.10
Poniedziałek
26.09 Poniedziałek
3.10
7.00 Za ++ Stanisławę i Józefa Ratajczak,
7.00
+ Stanisława Nowak
18.00 Za + męża Bernarda, ++ rodz.
18.00 Za + Jerzego Nowak, ++ z rodzin
Ryszarda i Gertrudę, s. Gertrudę,
Nowak, Gaweł
teściów Jana, Teklę
Wtorek
4.10
Wtorek
27.09 7.00
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji Anny i Marcina
18.00 Dz. bł. w intencji Artura Kluba
w roczn. ślubu
Środa
5.10
z okazji 18 roczn. urodzin
7.00 Za ++ Bronisławę, Martę, Julię,
Środa
28.09
Franciszkę, Floriana
7.00
18.00 Dz. bł. w intencji syna Pawła
Czwartek
6.10
18.00 Dz. bł. w pewnej intencji
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
Czwartek
29.09
powołania
16.30 Dz. bł. w intencji Anny, Jerzego,
16.30 Za + Wacława, żonę Hildegardę,
Damiana i Krzysztofa
++ rodziców i teściów
18.00 Za + Jacka Piotrowskiego,
18.00 Za + siostrę Małgorzatę Szczypka,
++ rodziców z obu stron
siostrzenicę Krystynę Dereszyńską
Piątek
7.10
Piątek
30.09 7.00 W intencji NSPJ oraz parafian
7.00
9.00 W int. członków Żywego Różańca
18.00 Za + Władysława Muchę od lok.
18.00 Za + Grzegorza Gąsiora w 2 roczn.
z ul. Skargi 2
śmierci, rodziców Mariannę
i Stanisława
Sobota
1.10 19.00 W int. studentów z okazji rozpoczęcia
18.00 Dz. bł. w intencji Łucji
Roku Akademickiego
Sobota
8.10
z okazji 75 roczn. urodzin
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Niedziela
2.10
Serca NMP oraz parafian
7.30
18.00 Za + syna Grzegorza w 10 roczn.
9.00 Dz. bł. w intencji rodziny Janeczek
śmierci
Niedziela
9.10
10.30
12.00 Za + matkę Jadwigę Cebula
7.30 Za + matkę Marię, + męża i ojca Jana
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Małgorzaty
w roczn. śmierci
i Zdzisława Domeradzkich z okazji
9.00 Za ++ rodziców Irenę i Józefa, brata
30 roczn. ślubu oraz Zdzisława
Waldemara, bratową Renatę, ciocię
z okazji 55 roczn. urodzin
Zuzannę
17.00 Za + Kazimierza Rosół w 9 roczn.
10.30 Za + męża Jerzego Piechockiego
śmierci
w 1 roczn. śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Ireny i Walentego
Moj z okazji 50 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Kazimiery
i Mariana Jędroszczyk
z okazji 50 roczn. ślubu
17.00 Za + męża, ojca Tadeusza Zemła,
teściów Janinę i Bronisława
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Z Dziećmi Maryi w Nowy Rok Duszpasterski
Tegoroczny nowy rok szkolny nasza grupa rozpoczęła od uczestnictwa w Archidiecezjalnym Dniu Wspólnoty Dzieci Maryi, któremu przewodniczył biskup pomocniczy
Marek Szkudło w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W tym roku nasza grupa została wyróżniona poprzez zaproszenie do współprowadzenia śpiewu podczas Eucharystii.
Po uroczystej Eucharystii uczestniczyliśmy w porekolekcyjnych spotkaniach poszczególnych turnusów. Z naszej parafii wyjechała spora grupa uczestników tych rekolekcji, bo aż
17 osób w tym dwie animatorki.
Kolejny rok naszej formacji nie będzie się różnił od poprzedniego.
Spotkania odbywają się w każdą sobotę od godz. 10.30 w domu parafialnym i podzielone
są na dwie części- pierwsza to spotkania formacyjne – w tym roku chcemy się pochylić
nad tematem przypowieści biblijnych. Druga część to zajęcia bardziej kreatywne takie jak
– przygotowywanie ozdób świątecznych, stroików, sianek, stroików wielkanocnych, które
później rozprowadzamy. Chodzimy też z paczkami do chorych parafian. Tworzymy muzykę i teatr do naszych widowisk – można wspomnieć spektakl „Blokowisko” wystawiany
w SDK –u w Chorzowie oraz płytę „Skarbie śpij” . Wędrujemy w poszukiwaniu ciekawych miejsc i zdarzeń w naszym mieście. Staramy się uczestniczyć w rożnych wydarzeniach kulturalnych: np.: w konkursie kolęd i pastorałek w SDK-u, kolędowaniu w naszym
hospicjum oraz w niektórych chorzowskich parafiach. Zorganizowaliśmy dla naszych
dzieci półkolonie podczas ferii zimowych oraz wyjazdy do Milówki na początek i do Turzy na koniec roku szkolnego. Nie może zabraknąć również pielgrzymki do Piekar
w sierpniu.
Nasza wspólnota to nie tylko dzieci, ale również ich rodziny. Dlatego organizujemy
również rodzinne spotkania związane z Dniem Babci oraz z Dniem Matki. Okazją do
spotkania z rodzicami jest również nasze patronalne święto Niepokalanego Poczęcia
NMP, które przypada 8 grudnia. W tym dniu podczas Mszy świętej otrzymujemy medaliki
i odmawiamy akt oddania się Matce Bożej, a później spotykamy się na wspólnym świętowaniu.
Drodzy czytelnicy to tylko niektóre wydarzenia z życia naszej wspólnoty. Jesteśmy
grupą bardzo energiczną i żywiołową, o czym opowiada nasza strona na Facebooku, na
którą serdecznie zapraszamy.
Przy tym wszystkim nie zapominamy, iż najważniejszą osobą, dla której się spotykamy
jest Jezus i Jego Matka. Tradycją naszej grupy stały się coniedzielne spotkania w kościele
o 10.10 na wspólnie odmawianej koronce do Miłosierdzia Bożego, a później na Eucharystii.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które chcą przeżywać wspólnie z nami ten
czas w roku szkolnym na spotkania w soboty o godzinie 10.30. Opiekunem naszej wspólnoty jest ksiądz Proboszcz, moderatorami Karina i Grzegorz Nowak, a animatorkami: Paulina, Martyna i w tym roku będą ustanowione jeszcze Asia i Marysia.
Drodzy parafianie i rodzice polecamy nasze dzieło Waszym modlitwom oraz pomocy, na którą zawsze możemy liczyć. My, wspólnota Dzieci Maryi zapewniamy was
o naszej pamięci w modlitwach, tych codziennych jak i podczas Koronki. Ufamy, że będziecie razem z nami podczas naszych rożnych przedsięwzięć.
Szczęść Boże

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:
Intencja ogólna: Aby dziennikar ze w swojej pr acy zawodowej kier owali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Wydarzyło się:

17 lipca – gościliśmy w naszej parafii grupę Afrykańczyków z Burkina Faso, którzy wraz
ze swoim opiekunem ks. Blaise Quedraogo przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Goście z Afryki najpierw wystąpili w Skansenie, gdzie uczestniczyli we Mszy Św.,
a następnie wystąpili na dużej scenie. Natomiast w naszej parafii spotkanie odbyło się
przed kościołem, gdzie na specjalnie zainstalowanym podium wystąpili młodzi Afrykańczycy ze śpiewem oraz tańcami. W spotkaniu tym uczestniczyło bardzo wielu parafian. Po
występie zostali obdarowani kwiatami, polskimi słodyczami oraz zebrano kolektę na ich
pobyt w Polsce. Później na probostwie podczas kolacji odbyło się spotkanie z młodzieżą
parafialną, uczestnikami ŚDM w Krakowie.
19 – 25 lipca – w ramach Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w parafiach gościliśmy 39 pielgrzymów z Londynu ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Jana. Z grupą tą
przyjechał ks. Benedict, brat John, siostra Mary-Faustina oraz katechetka Catherina. Zostali oni rozlokowani wśród 19 rodzin naszej parafii. Nasi Goście z Londynu codziennie
uczestniczyli w spotkaniach ewangelizacyjnych, które miały miejsce w katowickiej katedrze.
23 lipca – na katowickim lotnisku Muchowiec odbyło się centralne spotkanie młodych
przybyłych do naszej diecezji z całego świata. Oprócz koncertów, widowisk plenerowych,
modlitw odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. abpa Wiktora Skworca,
25 biskupów i ponad 200 księży z całego świata.
24 lipca – odbył się dzień parafialny ŚDM; o godz. 11.00 była sprawowana uroczysta
Msza św. przez ks. Benedykta z Londynu i ks. Proboszcza, czytania były w języku polskim i angielskim, również obaj kapłani wygłosili krótkie homilie. Po Mszy św. przed
kościołem miały miejsce wspólne śpiewy, tańce oraz zdjęcia. Następnie na boisku „Orlik”
rozegrano mecz piłkarski „Polska – Anglia”. O godz. 15.00 przy szybie „Prezydent” rozpoczął się piknik przygotowany przez Urząd naszego Miasta. Uczestniczyli w nim goście
ŚDM, którzy przybyli do Chorzowa: 440 Włochów; 82 Trynidadu Tobago; 50 Francuzów;
39 Anglików; 12 Belgów; 20 Tanzańczyków oraz wielu mieszkańców Chorzowa. W programie pikniku występowały takie zespoły jak: „Przyjaciele ks. Łukasza”, „Albo i Nie”
oraz „Bracia”.

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci Maryi.
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 różaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (25.09) obchodzimy XXVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona
potrzeby naszej parafii, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na chorzowskie Hospicjum.
We wtorek (27.09) pr zypada wspomnienie św. Wincentego a Paulo. W tym dniu
o godz. 9.00 na probostwie odbędzie się spotkanie odpowiedzialnych za poszczególne Róże
Różańcowe.

W środę (28.09) obchodzimy wspomnienie św. Wacława, męcz.
W czwartek (29.09) pr zypada święto Świętych Ar chaniołów Michała, Gabr iela i Rafała.
W piątek obchodzimy wspomnienie świętego Hier onima, pr ezb. i dK
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.15.
W sobotę (1.10) pr zypada wspomnienie św. Ter esy od Dzieciątka J ezus, dz. i dK,
W niedzielę (2.10) pr zypada XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona na
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
We wtorek (4.10) obchodzimy wspomnienie św. Fr anciszka z Asyżu.
W środę (5.10) pr zypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
W I czwartek (6.10) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do
służby Bożej, 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. O godz. 16.30 Msza św. szkolna, w czasie której
będą poświęcone różańce dzieciom komunijnym.
W I piątek (7.10) pr zypada wspomnienie NMP Różańcowej, o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 9.00 odbędzie się Msza
św. w intencji róż różańcowych naszej parafii, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie na probostwie. O godz. 19.00 Msza św.
w intencji studentów z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego. Na tę Mszę św. zapraszamy również młodzież gimnazjalną kl. III, będzie ona rozpoczęciem przygotowania
do sakramentu bierzmowania. O godz. 18.30 okazja do spowiedzi św. dla młodzieży. Kolekta
w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne.
W sobotę (8.10) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Ser ca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii. Również tego dnia odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do katedry Chrystusa Króla
w Katowicach. Początek o godz. 10.00;o godz. 12.00 uroczysta msza św. pod przewodnictwem
ks. abpa Wiktora Skworca.
W niedzielę (9.10) obchodzimy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona
potrzeby naszej parafii, na remont ambony i chrzcielnicy, a przed kościołem zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznaczony na rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży.
Można już zamawiać Msze św. na rok 2017. Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2017
r. zostanie zmieniony porządek Mszy św. niedzielnych i świątecznych. Msze św. będą odprawiane o godz. 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00. Msze św. tygodniu oraz Msza św. w Skansenie nie
ulegają zmianom. Prosimy jednak, aby w pierwszym rzędzie zamawiać Msze jubileuszowe
i czynić to w kancelarii parafialnej.
Rodzice zainteresowani Wczesną Komunią Św. pr osimy, aby do końca wr ześnia zgłosili
się w kancelarii parafialnej.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi w godzinach od10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00
Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br . zaplanowano Narodową Pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wiernych archidiecezji katowickiej zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta
w dniach 19.10.2016–23.10.2016 r. Cena pielgr zymki wynosi 2499 zł i obejmuje: przelot
samolotem na trasie Katowice – Rzym – Katowice liniami charterowymi, 4 noclegi w hotelach
4* lub 3* w Rzymie (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 4 obiadokolacje, transfery
oraz przejazdy autokarem, zestawy tour-guide, opiekę pilota/przewodnika, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie KL, NNW.
W październiku i listopadzie 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

