Intencje Mszalne
24.10 - 6.11
Poniedziałek
24.10
7.00 Za ++ rodziców Helenę i Leona
Pietruszka, męża Ryszarda, braci
Józefa i Karola
18.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Eryka
Szczypka, siostrę, teściów
i dziadków
Wtorek
25.10
7.00 Za + Bernarda Gawełczyk w 30 dniu
po śmierci
18.00 Dz. bł. w intencji Witolda Kwapisz
z okazji 18 roczn. urodzin
Środa
26.10
7.00 1) Dz. bł. w intencji syna Damiana
z okazji urodzin
2) W pewnej intencji
18.00 Za ++ rodziców Weronikę
i Stanisława Augustyniak,
++ z pokrew. z obu stron
Czwartek
27.10
16.30 Za + matkę i żonę Urszulę Gębicką
z okazji urodzin
18.00 Za ++ rodziców Ćmok, Zaczek,
+ brata Walentego
Piątek
28.10
7.00 Za + Tadeusza Kuklę, Kazimierza
Giżewskiego, ++ rodziców z obu
stron
18.00 Za + Tadeusza i Grzegorza
Zastawnych
Sobota
29.10
18.00 1) Za + Jana Ocylok w 3 roczn.
śmierci oraz urodzin, ++ rodziców
z obu stron
2)
Niedziela
30.10
7.30 Za + Ewę Zaradną-Kunderak
w roczn. śmierci
9.00 Za + męża Ludwika, ++ z rodziców
i rodzeństwo, + córkę Jolantę
10.30 Za + siostrę Izoldę Kaczmarek
w 1 roczn. śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry
Wybraniec z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za + Jana Heidenreich,
++ pracowników Skansenu
17.00

Poniedziałek
31.10
7.00 Za + Grażynę Paluszek
18.00 Za + ojca Franciszka Skrzypiec
w roczn. śmierci, + matkę Annę
Wtorek
1.11
7.30 Za ++ rodziców Franciszka i Cecylię
Kuliberda, Antoniego i Agnieszkę
Sieroń
9.00 Za + Marię Morcinek
10.30 Za + Marię Wieczorek, ++ z rodziny
Wieczorek i Szymczewski
12.00 Dz. – bł. w intencji syna Adama
z okazji urodzin, żony Agnieszki
Środa
2.11
7.00
8.30 Za + matkę Jadwigę Serafińską,
++ z rodziny Borszcz, Serafiński
18.00 Dz. bł. w intencji Melanii Michalik
z okazji 10 roczn. urodzin
Czwartek
3.11
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Za ++ Wiktorię i Leona Franke
18.00 Za ++ członków PTTK Chorzów
Piątek
4.11
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
18.00 Za ++ z Oazy+
19.00 Za ++ zalecanych
Sobota
5.11
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP
18.00 Za + męża Teodora, rodziców z obu
stron, matkę chrzestną Stanisławę
Niedziela
6.11
7.30 Za ++ z rodzin Miszke, Wandzik
9.00 Dz. bł. w intencji Andrzeja Ślączka
z okazji 80 roczn. urodzin
10.30 Za ++ z rodzin Wrona, Romanowski,
Kotas, Kołodziej, Kostecki
12.00 Dz. bł. w intencji Elżbiety Kafanke
z okazji 80 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Genowefy Materna
z okazji 80 roczn. urodzin
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Zapiski uczestników ŚDM w Krakowie z naszej parafii
Przygotowania do ŚDM
Tydzień przed ŚDM wszyscy którzy wyjeżdżali z naszego dekanatu na to
wspaniałe wydarzenie brali udział w zebraniu które odbyło się w parafii św. Jadwigi
w Chorzowie. Tam udzielono nam wszelkich informacji dotyczących naszego wyjazdu. Następnie uczestniczyliśmy w modlitwie, która przygotowała nas duchowo do
spotkania z papieżem.
Dzień 1 – wyjazd
Rano wszyscy ,którzy wyjeżdżaliśmy do Krakowa z naszej parafi spotkaliśmy się na probostwie, gdzie ks. proboszcz opowiedział nam o swoich wspomnieniach związanych z papieżem i udzielił nam błogosławieństwa. Następnie zgromadziliśmy się przy kościele pw. Św. Jadwigi, aby spotkać się z pozostałymi pielgrzymami
z naszego dekanatu. Grupa z Chorzowa liczyła 85 osób na czele z ks. Wojciechem
Solikiem. Przeszliśmy przez ul. Wolności ze śpiewem na ustach i flagami w rękach.
Tramwajem z chorzowskiego rynku wyruszyliśmy na dworzec w Katowicach skąd
wyjechaliśmy pociągiem do Krakowa. Podróż była męcząca, w pociągu panował gorąc, ale wspólne spędzanie czasu przyćmiewało wszystkie niedogodności. Kiedy pociąg stanął na stacji Kraków-Płaszów wyszliśmy na peron, gdzie czekaliśmy na pociąg do Wadowic, który w efekcie zerwanej trakcji nie przyjechał. Na szczęście parafia , która nas przyjmowała wysłała po nas autokar, który zawiózł nas na kolację,
a potem do parafii w której otrzymaliśmy pakiety pielgrzyma oraz identyfikatory, następnie rozdzielono nas do rodzin, które ofiarowały nam nocleg.
Dzień 2 – koncert w Wadowicach i integracja z wolontariuszami
Po zjedzeniu śniadania w swoich rodzinach spotkaliśmy się obok lokalnego
centrum ŚDM, gdzie integrowaliśmy się z tamtejszymi wolontariuszami przez rozmaite tańce. Mimo duchoty i gorąca bawiliśmy się świetnie. Następnie ruszyliśmy
w dwóch turach autokarem do Wadowic. Tam mieliśmy czas wolny do wieczora.
W międzyczasie zjedliśmy obiad. Wieczorem odbył się koncert chrześcijańskiego
rapera „Tau”, który także dał świadectwo swojego nawrócenia. W godzinach wieczornych spotkaliśmy się na dworcu PKS skąd wzięto nas do naszej parafii gdzie spędziliśmy noc.
Dzień 3 – Zwiedzanie Krakowa i spotkania z pielgrzymami z innych krajów
Z rana ruszyliśmy do Witanowic gdzie odbyły się katechezy z ks. bp. Adamem
Wodarczykiem, następnie odbyła się msza pod jego przewodnictwem. W tej miejscowości zjedliśmy także obiad. Po naszym posiłku pełni radości ruszyliśmy do Krakowa. Tam mieliśmy czas wolny. My, grupa z Wawrzyńca, postanowiliśmy ruszyć do
Tauron Areny, by spotkać się, z wcześniej poznanymi, Filipinkami. (Po drodze spotkaliśmy także członków ze wspólnoty św. Jana których gościliśmy w naszej parafii).
Z nimi zjedliśmy kolację w Pizzeri za bony, które dostaliśmy na jedzenie, a następnie
musieliśmy już wracać na krakowski rynek gdzie mieliśmy zbiórkę. Stamtąd przeszliśmy na dworzec skąd ruszyliśmy w drogę powrotną do miejsca naszego noclegu.
(cdn)

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.

Przyjęli chrzest
7.08 – Nadia Wiatr
21.08 – Marta Irzykowska
27.08 – Stanisław Gwoździk
28.08 – Laura Jurek
4.09 – Zuzanna Kołodziej

4.09 – Tomasz Dobosz
4.09 – Lena Kos
9.09 – Zuzanna Szych
11.09 – Emilia Czop
11.09 – Mia Ryngiel

Sakrament małżeństwa przyjęli:
30.07 – Golesny Kamil i Ejsmond Katarzyna
30.07 – Bryłka Maciej i Mazurek Maretyna
5.08 – Nieradzik Marcin i Cichoń Patrycja
6.08 – Kochanowski Mateusz i Lubojańska Patrycja
6.08 – Rother Daniel i Radzka Natalia
6.08 – Klisik Artur i Kotapka Angelika
11.08 – Hatko Damian i Dudka Aleksandra
13.08 – Rupik Michał i Lamusga Aneta
13.08 – Imiełowski Dawid i Jędrosz Ewa
15.08 – Zowiślok Jan i Idzik Karolina
19.08 – Szilka Kamil i Szilka Ewelina z d. Gudra
20.08 – Baron Paweł i Piwosz Dorota
20.08 – Grzywocz Rafał i Chojnacka Magdalena
20.08 – Żuwalski Dawid i Tokarczyk Mariola

Odeszli do Pana
30.08 – Mucha Władysław l. 79
14.09 – Kłaczek Alfred l. 76

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna,
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.15
W niedzielę obchodzimy XXX Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie pr zeznaczona na
potrzeby naszej parafii. W tym dniu młodzież oazowa przeprowadzi kiermasz ciast, który
będzie przeznaczony na wyjazd formacyjny oraz bieżącą działalność. W tym dniu rozpoczyna się Tydzień Misyjny w Kościele.
W piątek (28.10) obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i J udy Tadeusza.
W niedzielę (30.10) obchodzimy uroczystość Poświęcenia Naszego Kościoła. Kolekta
będzie ofiarą parafialną. W tym dniu odbędzie się ostatnia w tym roku Msza św. w kościele św. Józefa w Skansenie.
W poniedziałek (31.10) Msza św. o godz. 18.00 będzie odpr awiona z wigilii ur oczystości Wszystkich Świętych.
W wtorek (1.11)obchodzimy ur oczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawione o godz. 7.30; 9.00; 10.30 i 12.00, nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.
O godz. 15.00 w kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbędą się uroczyste nieszpory świąteczne, po których wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy na cmentarzu. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na renowację katowickiej katedry.
W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 17.30 będzie odmawiany różaniec św. za zmarłych zalecanych. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii
lub kancelarii parafialnej. Za zmarłych zalecanych również będą odprawione
Msze św..
W środę (2.11) pr zypada wspomnienie Wszystkich Wier nych Zmar łych (Dzień Zaduszny), Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00; 8.30 i 18.00.
W I czwartek (3.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo; o godz. 18.00
Msza św. za zmarłych członków PTTK Chorzów. W tym dniu odbędzie się spowiedź
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 I piątek (4.11) obchodzimy wspomnienie św. Kar ola Bor omeusza, o godz. 7.00
Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 18.00 Msza św.
za zmarłych oazowiczów. O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży, na którą zapraszamy
naszych bierzmowańców. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (5.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Ser ca
NMP, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (6.11) pr zypada XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona
jest na potrzeby naszej parafii,, przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
Można już zamawiać Msze św. na rok 2017. J ednocześnie infor mujemy,
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 czynić to w kancelarii parafialnej.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia z języka włoskiego. Rozpoczęcie w poniedziałek
17.10 o godz. 18.00 w salkach obok probostwa parafii św. Jadwigi Śl.
przy ul. Wolności 51 w Chorzowie.”
Stały konfesjonał u św. Jadwigi w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00
W listopadzie i grudniu 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

