Intencje Mszalne
7.11 – 20.11
Poniedziałek
7.11 Poniedziałek
14.11
7.00 Za ++ z rodzin Jabłonka, Matjaszyk,
7.00
Malcher, Walocha, + Pawła
18.00 Dz. bł. w intencji Barbary Wrona
Śmieszek
z okazji 70 roczn. urodzin
18.00 Za ++ członków Żywego Różańca
Wtorek
15.11
Wtorek
8.11 7.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę z okazji
7.00 Za ++ zalecanych
urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Marii Krzoska
18.00 Za + żonę Janinę Zdrzalik
z okazji 80 roczn. urodzin
w 10 roczn. śmierci
Środa
9.11 Środa
16.11
7.00 Za + ojca Wiktora Wronę,
7.00 1) Dz. bł. w intencji Legionu Maryi
++ z pokrew.
2) Za ++ czynnych członków
18.00 Za + męża Norberta, ++ rodziców
Legionu Maryi
i rodzeństwo z obu stron
18.00 Za + Antoniego Szymanek
w 41 roczn. śmierci, ++ rodziców
Czwartek
10.11
z obu stron, pokrew. Szymanek
16.30 Dz. bł. W intencji Gabrieli Nowak
i Tukaj
z okazji urodzin
Czwartek
17.11
18.00 Za ++ Legionistów
16.30 Za ++ Stanisława, Anielę, Franciszka
Piątek
11.11
i Ryszarda Szarańskich
7.00
18.00 Za + siostrę Urszulę Cebula
18.00 W intencji Ojczyzny
Piątek
18.11
Sobota
12.11 7.00 Za ++ Jadwigę i Kazimierza
18.00 1) Za + Grażynę Wybierską
Gruszczak, ++ rodziców z obu stron
w 15 roczn. śmierci
18.00 Za + brata Henryka
2) Za ++ Weronikę i Jerzego
Sobota
19.11
Wybierskich, Janinę Wołynek,
Janinę i Mariana Struzik
18.00
Niedziela
13.11
7.30 Za ++ zalecanych
9.00 Dz. bł. w intencji wnuka Patryka
Serafińskiego z okazji 18 roczn.
urodzin
10.30 Dz. bł. w intencji Huberta Buła
z okazji 20 roczn. urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki z okazji
30 roczn. urodzin od babci Marii
i Barbary
17.00 Dz. – bł. w intencji czcicieli Matki
Boskiej Fatimskiej oraz parafian

Niedziela
20.11
7.30 Dz. bł. w intencji Barbary z okazji
urodzin
9.00 Dz. bł. w intencji Lechosława Dul
z okazji 59 roczn. urodzin
10.30 Za + Stanisławę Jakubowską
w 11 roczn. śmierci, ++ rodziców
Honoratę, Piotra, Antoninę
12.00
17.00 Dz. bł. w intencji Wioletty i Pawła
Krzemień z okazji 1 roczn. ślubu
oraz o szczęśliwe rozwiązanie

www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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Informacje o cmentarzu parafii św. Jadwigi

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przypominamy wszystkim podstawowe sprawy związane z funkcjonowaniem naszego
cmentarza i załatwianiem różnych spraw z nim związanych.
Wszystkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w kancelarii parafii
św. Jadwigi (czynna od poniedziałku do soboty od 8 00-1200 i dodatkowo
w poniedziałek, środę i piątek od 1500-1700). W przypadku pogrzebu zgłaszamy się
z kartą zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego i poświadczeniem
o przyjęciu sakramentów św. jeśli osoba zmarła w szpitalu lub w domu i była zaopatrzona sakramentami św. (ta druga uwaga dotyczy parafian św. Jadwigi).
W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca
zamieszkania zmarłego. Parafia wydaje zlecenie dla grabarza (godziny urzędowania
codziennie od 7.00-15.00, w soboty do 13.oo)
Miejsce grobowe jest na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji.
Np. w tym roku 2016 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych w 1995
roku. Od stycznia 2017 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia
rezerwacji zmarłych w 1996 roku. Przez cały 2018 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1997 roku itd. Przekopanie grobu może więc nastąpić praktycznie
dopiero po 21 latach w wypadku nie odnowienia rezerwacji. Rezerwacje odnawiamy
na dowolną ilość lat wg życzenia dzierżawcy grobu. Oczywiście rezerwację można
przedłużyć nieco wcześniej. Aktualna ofiara za rok rezerwacji wynosi 35 zł.
Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika, zmianę płyty, głowicy, itd. związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości
w kancelarii parafialnej. Z tych pieniędzy w tym roku odnawiana jest polichromia
w kaplicy cmentarnej. W czasie remontu kaplicy odkryto mocno zniszczone,
ale poprzez zachowane fragmenty, do odtworzenia malowidła na suficie. Pochodzą
z czasów budowy kaplicy, a więc z końca XIX wieku. Kaplica była zbudowana
w 1894 roku. Trwają aktualnie prace konserwatorskie. Ich koszt wynosi 140 tys.
(połowę tych kosztów dofinansowało miasto Chorzów w ramach troski o zabytki).
Zwracamy się z gorącą prośbą o dostosowanie się do napisów na śmietnikach i segregowanie śmieci na te naturalne przeznaczone na kompostownię i na
sztuczne kwiaty, znicze, wieńce i inne odpady nie nadające się kompostownię.
Dbajmy o nasze środowisko! Nie wyr zucajmy śmieci pod mur em
lub obok innych grobów!
Cmentarz jest miejscem świętym o czym przypominają znaki ustawione przy
wejściach zakazujące palenia papierosów, wchodzenia na cmentarz z psami, wjeżdżania rowerami i przechodzenia przez cmentarz w nieodpowiednim stroju. Mimo,
iż nasz cmentarz jest także deptakiem miejskim, obowiązują na nim zasady wyrażające szacunek dla miejsca pochówku tak wielu zmarłych. Szczegółowy plan cmentarza i jego regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.jadwiga.info, a także przy trzech bramach wejściowych na nasz cmentarz.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad:
Intencja ogólna: Aby kr aje, któr e pr zyjmują wielką liczbę uchodźców
i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.
Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy
współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

Wydarzyło się...
25 lipca – w Krakowie rozpoczęły się dni centralne Światowych Dni Młodzieży,
z naszej parafii uczestniczyło w nich 8 młodych, którzy z grupą chorzowską
uczestniczyli w wydarzeniach centralnych ŚDM.
27 – 31 lipca gościł w naszej Ojczyźnie papież Fr anciszek. Uczestniczył On we
Mszy św. na Jasnej Górze we Mszy św. z okazji 1050-lecia chrztu Polski, w modlitwach w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wydarzeniach związanych Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
31 lipca – odbyła się niedaleko Krakowa w Brzegach centralna Msza św. rozesłania Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyło w niej około 2 milionów młodych
z całego świata.
14 sierpnia - odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był pochodzący z naszej parafii
ks. Przemysław Nowak, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu.
21 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl..
Z naszej parafii wyruszyła około 40-osobowa grupa pieszych pielgrzymów,
którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa
dzieci Marii.
1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29
w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego
Roku Szkolnego.
26 września – odbyła się XVII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Pielgrzymce przewodniczył dekanat Chorzów Batory natomiast kazanie wygłosił ks. Gerard Gulba,
emerytowany prob. z parafii NSPJ w Mysłowicach, obecnie rezydent w parafii
Nieustającej Pomocy NMP w Maciejkowicach.

Codziennie od 9 listopada pr zed por anną Mszą św. r óżaniec pr owadzony
przez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona
przez Dzieci Maryi.
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 i okazja do spowiedzi św.

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 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.
W poniedziałek (7.11) o godz. 18.00 Msza św. za zmar łych członków Żywego
Różańca.
W środę (9.11) obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Latar ańskiej.
W czwartek (10.11) obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego,
o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków Legionu Maryi.
W piątek (11.11) pr zypada wspomnienie św. Mar cina z Tour s, o godz. 18.00
zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny.
W sobotę (12.11) obchodzimy wspomnienie św. Jozafata; w godzinach por annych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalna, chorych prosimy
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (13.11) pr zypada XXXIII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie pr zeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Tego dnia przypada dzień Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej. W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską,
o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 17.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W środę (16.11) pr zypada wspomnienie dow. NMP Ostr obr amskiej,
która jest czczona jako Matka Miłosierdzia i jest Patronką Parafialnego Legionu
Maryi, o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji Legionu Maryi i Auxyliatorów z okazji święta patronalnego.
W czwartek (17.11) obchodzimy wspomnienie św. Elżbiety Węgier skiej.
W piątek (18.11) pr zypada wspomnienie bł. Kar oliny Kózkówny, po Mszy św.
o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (20.11) obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta będzie pr zeznaczona na potr zeby naszej Ar chidiecezji.
W tym dniu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach nastąpi uroczyste zakończenie II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
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.
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

