Intencje Mszalne
13.03 – 26.03
Poniedziałek
13.03 Poniedziałek
20.03
7.00 Do Miłosierdzia Bożego
7.00
i MB Fatimskiej w intencji Martyny 18.00 Za + Czesława Kruczkowskiego
z okazji urodzin
od rodziny Stajszczok
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Wtorek
21.03
Fatimskiej oraz parafian
7.00 Za + Jerzego Metera
Wtorek
14.03
z okazji 11 roczn. śmierci
7.00 Za ++ Adelajdę Nowok,
18.00 Za + Franciszka Ulbrych
++ lokatorów z ul. Kaszubskiej 21
22.03
18.00 Za ++ Marcina Kotulę, Elżbietę Zając Środa
7.00
Środa
15.03 18.00 Za + Martę Stanisławiak
7.00
od lokatorów z ul. Konopnickiej 36
18.00 Za + Jadwigę Szymańską w 5 roczn.
Czwartek
23.03
śmierci od siostrzenicy z rodziną
16.30
Czwartek
16.03 18.00 Za + Hildegardę Piątkowską
16.30
w 30 dniu po śmierci od rodz.
18.00 Za + Hildegardę Piątkowską od lokat.
Banduch, Prosyniak, Pawłowski
z ul. Konopnickiej 25; 25A; 25B
Piątek
24.03
Piątek
17.03 7.00
7.00
18.00 Za + Martę Stanisławiak w 30 dniu
18.00 Dz. bł. w intencji Emila
po śmierci
z okazji 4 roczn. urodzin
Sobota
25.03
Sobota
18.03 18.00 1) Za + męża Jana w 8 roczn. śmierci,
18.00 1) Za + Jolantę Stanisławiak w roczn.
matkę Cecylię w 22 roczn. śmierci
śmierci, Martę Stanisławiak,
2) Za ++ Jana i Wandę
++ rodziców i rodzeństwo
Pałaszyńskich
2) Za + Jadwigę Gruszczak z okazji
Niedziela
26.03
urodzin
8.00 Za ++ Rudolfa Kowolika,
Niedziela
19.03
panią Rybak od lokatorów
8.00 Dz. bł. w intencji Wojciecha z okazji
z ul. Konopnickiej 21; 21A; 21B
urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Celiny z okazji
10.00 Dz. bł. w int. Katarzyny Prosyniak
urodzin
z ok. 50 roczn. urodzin oraz rodziny 12.00 Dz. bł. w intencji Ireny Steuer
12.00 Dz. bł. w intencji Józefa Zdrzalik
z okazji 70 roczn. urodzin
z okazji urodzin i imienin
17.00 Dz. bł. w intencji Tomasza i Łukasza
17.00 Za + Józefa Stawarza
z okazji urodzin
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Wspomnienia z Światowych Dni Młodzieży (III)
W sobotę każdy z pielgrzymów z naszej chorzowskiej grupy musiał wstać bardzo
wcześnie. Pożegnaliśmy się rodzinami z Wysokiej, które przyjęły nas pod swój
dach. W parafialnym kościele mieliśmy jeszcze szansę uczestniczyć we Mszy
Świętej, a od razu po niej wyruszyliśmy autobusem do Wadowic.
Na tamtejszym dworcu czekaliśmy cierpliwie na pociąg. Niestety nie
dotarliśmy tam gdzie planowo mieliśmy zajechać. Prawdopodobnie z powodu
dużej liczby pielgrzymów i zatłoczonego dworca, pociąg nie mógł tam się zatrzymać. Tym samym musieliśmy wysiąść na wcześniejszej stacji. Wolontariuszka
powiedziała nam, że mamy do przejścia około dwudziestu kilometrów. Jednak
ksiądz Wojciech dowiedział się, od jakiejś innej grupy, o możliwości zajechania
tramwajem na obrzeża Krakowa. Zatem zaoszczędziliśmy dystans i zostało nam
do przejścia już tylko sześć kilometrów. Idąc drogą wymieniliśmy nasze kupony
na pakiety suchego prowiantu, z których niektórzy korzystali do samego powrotu
do domów.
Zmęczeni, strudzeni, ale szczęśliwi dotarliśmy popołudniu na Campus
Misericordiae w Brzegach. Rozłożyliśmy karimaty i śpiwory zaraz za wejściem
do naszego sektora B1. Po paru godzinach przerwy przyjechał papież
i przejeżdżając między sektorami błogosławił pielgrzymów. Każdy mógł wcześniej wyjść ze sektora i znaleźć sobie dogodne miejsce, by ujrzeć Ojca Świętego
na własne oczy i doświadczyć jego błogosławieństwa. Później zaczęło się czuwanie modlitewne z Ojcem Franciszkiem. Każdy wsłuchiwał się w naukę papieża,
który mówił o zejściu z kanapy i włożeniu wyczynowych butów, i naśladowaniu
Boga na ulicy. Do wielu z nas właśnie te słowa przemówiły i na te słowa czekaliśmy. To one stały się tymi najważniejszymi słowami tegorocznych Światowych
Dni Młodzieży i całego naszego życia. Wycieńczeni, ale radośni z powodu Bożej
chwały, która rozlewała się na wszystkich i była obecna na całym kampusie, poszliśmy spać.
W niedzielę na pobudkę dla wszystkich pielgrzymów zagrano hymn
Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni Miłosierni”, dzięki któremu radośnie
wstaliśmy. Wszyscy z nas po przebudzeniu poszli wykonać poranną toaletę.
O godzinie dziesiątej rozpoczęła się Najświętsza Eucharystia pod przewodnictwem Piotra naszych czasów. Z powodu dużego upału i piekącego słońca przeżycie Mszy było fizycznie utrudnione, ale dzięki Bogu w naszej grupie nikt nie
ucierpiał, ani nie zemdlał. Cały czas na kampusie było pod dostatkiem wody mineralnej.
Na zakończenie Mszy rozesłania dowiedzieliśmy się, że za trzy lata
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie. Po tym co przeżyliśmy w tym
całym tygodniu i jak Bóg poruszył nasze serca, pragniemy jeszcze raz to przeżyć
i tam pojechać.

Powrót był dla nas zaskakująco lekki i szczęśliwy, ponieważ nie musieliśmy przejść wielu kilometrów. Mieliśmy jeszcze czas, żeby wykorzystać ostatnie kupony i coś zjeść. Jedynym utrudnieniem był deszcz, którego najintensywniejszą część przeczekaliśmy pod estakadą.
Wracając mogliśmy już obrać najkrótszą drogę, a nie jak w drodze na
kampus musieliśmy iść tylko wyznaczonymi do tego drogami. W pobliże miejsca,
z którego wysiedliśmy z tramwaju jadąc na kampus w sobotę, przyjechały autokary, które zawiozły nas do Chorzowa. Stało się to dzięki proboszczom
z chorzowskich parafii, którzy zgodzili się na transport drogowy i tym samym
pominęliśmy uciążliwą drogę do dworca, a następnie zatłoczonym i opóźnionym
pociągiem do domu.
W Chorzowie byliśmy po godzinie dwudziestej pierwszej. Zabraliśmy nasze rzeczy, które czekały na nas na probostwie parafii św. Jadwigi i pełni nowej energii
wróciliśmy do swoich domów, i do codziennego życia, ale nie do kanapy. Alleluja!
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli wsparcia całego
Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Przyjęli chrzest
8.01 – Wiktoria Liszka
15.01 – Dominika Mastalerz
15.01 – Jan Galant
15.01 – Matylda Łyczba
22.01 – Zuzanna Wypych
22.01 – Szymon Jarosz

22.01 – Jakub Jarosz
29.01 – Eliza Korepta
29.01 – Maksymilian Bednarek
5.02 – Anna Kulesza
5.02 – Agata Jóskowska

Sakrament małżeństwa przyjęli:
28.01 – Klimanek Marceli i Pietras Marta

Odeszli do Pana
13.01 – Blinda Henryk l. 72
14.01 – Parzyjagła Józef l. 76
29.01 – Sulżycka Wanda l. 63
5.02 – Kowolik Rudolf l.77
22.02 – Piątkowska Hildegarda l.86
24.02 – Stanisławiak Marta l. 80

Codziennie przed poranną Mszą św. różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi. O godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
We wtorek o godz.. 18.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna oraz Droga Krzyżowa dla dzieci,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do
Miłosierdzia Bożego.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, które wygłosi
wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Rudolf. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (12.03) przypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty bocznych
ołtarzy przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
W poniedziałek (13.03) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na różaniec fatimski zaś o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki
Boskiej Fatimskiej oraz parafian. W tym dniu przypada rocznica wyboru papieża
Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
W III piątek (17.03) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (19.03) obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta w tym
dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (20.03) przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
(uroczystość przeniesiona na poniedziałek z związku z niedzielą wielkiego postu).
W sobotę (25.03) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Kościele
obchodzimy ją jako Dzień Świętości Życia, w tym dniu modlimy się szczególnie
za wszystkie dzieci poczęte.
W niedzielę (26.03) przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą
Radości (Leatare). Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci. W tym dniu rozpoczynamy
wielkopostne rekolekcje parafialne, które poprowadzi o. Józef Czernecki OMI
z Poznania. O godz. 16.00 zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę
stanową.
W przedsionku kościoła można zakupić paschaliki na stół wielkanocny: małe
paschaliki w cenie 6 zł. zaś duże w cenie 12 zł.. Zakup świecy wspomaga Fundusz Charytatywny Kościoła. Święcę można również zapalić w czasie liturgii
Wigilii Paschalnej.
Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy do udziału w II archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 8-16 maja br. Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem,
wyłącznie z wagonami sypialnymi. Koszt pielgrzymki: 2300 zł + 170€.
Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi znów dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 i 15.30 do 17.30.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

