Intencje Mszalne
25.09 – 8.10
Poniedziałek
25.09 Poniedziałek
2.10
7.00 Za ++ Stanisławę i Józefa Ratajczak, 7.00 Za ++ siostrę Ilonę w 20 roczn.
+ ojca Stanisława Nowak
śmierci, szwagra Henryka, brata
18.00 Za + Helmuta Rudzkiego w 2 roczn.
Romualda, bratową Łucję, męża
śmierci
Franciszka, rodziców
18.00 Za + Irenę Skóra od brata Andrzeja
Wtorek
26.09
z rodziną
7.00 Za + Brunona Koźlik w 30 dniu po
Wtorek
3.10
śmierci
7.00 Za + Barbarę Florczyk w 30 dniu po
18.00 1) Dz. bł. w intencji Parafialnej Rady
śmierci
Duszpasterskiej
18.00 Za + Alojzego Gabryś z okazji roczn.
2) Za + Kazimierza Rosół
śmierci
Środa
4.10
w 10 roczn. śmierci, ++ z pokrew.
z obu stron
7.00 Za ++ Bronisławę, Martę, Julię,
Franciszkę i Floriana
Środa
27.09 18.00 Dz. bł. w intencji Anny i Marcina
7.00 Za + męża Stefana z okazji urodzin
Kołodziej z okazji roczn. ślubu
18.00 Za + brata Henryka Zdrzalik
Czwartek
5.10
w 1 roczn. śmierci
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
Czwartek
28.09 16.30 Za ++ rodziców Smyła, Kuczerajter,
16.30 W intencji dzieci przedszkolnych
++ z pokrew. z obu stron
oraz rodziców
18.00 W pewnej intencji
18.00 Za + Irenę Skóra od Józefy
Piątek
6.10
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
Piątek
29.09
oraz parafian
7.00 Za + Adolfa Śliwę w 30 dniu po
18.00 Za + brata Waldemara, bratową
śmierci
Renatę, ++ rodziców Irenę i Józefa
18.00 Za + Martę Chmura
19.00 W intencji studentów z okazji
rozpoczęcia nowego roku
Sobota
30.09
akademickiego
18.00 Dz. bł. w intencji Kingi
Sobota
7.10
z okazji urodzin
18.00 Za + Rajnholda Dobrzyńskiego,
++ lokatorów z ul. Konopnickiej 23,
Niedziela
1.10
23A, 23B
8.00 Za + Natalię Węgrzyńską
Niedziela
8.10
od lokatorów z ul. Poniatowskiego
8.00 Za + Joannę Kandzia od lokatorów
17 i 19
z ul. Kościuszki 18
10.00 Za ++ Małgorzatę Zdunek i Wilhelma 10.00 Za + Stanisława Drożdżak
Ochmańskiego, ++ z pokrew.
od nowożeńców Anny i Krzysztofa
z obu stron
Turek
12.00 Za + matkę Jadwigę Cebula
12.00 Za + Andrzeja Radwańskiego
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Katarzyny 15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Daniela
i Tomasza z okazji 5 roczn. ślubu
z okazji urodzin
17.00 Za ++ Joannę Kandzia w 30 dniu po 17.00 Za + męża i ojca Tadeusza Zemła
śmierci
w 12 roczn. śmierci, teściów
Bronisława, Janinę i Krystynę
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Różaniec do granic

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić
bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej
skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec
zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko
zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego
świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową,
podczas każdego niemal objawienia. Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę
„Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych
pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.
Wielka modlitwa zaplanowana jest na 07.10.2017, w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała
wielokrotnie większą flotę muzułmańską ratując tym samym Europę przed islamizacją),
w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki
Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek dla świata), w roku 140. rocznicy objawień
Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, polskie objawienia maryjne, Matka Boża
prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. rocznicę Objawień Fatimskich
(wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża przekazuje duchowy program
dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją jesteśmy prawdziwie
wolni, niepodlegli). Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też
przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej
o ratunek dla Polski i świata. Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział w tym niezwykłym
wydarzeniu. Przyjedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na nasz odcinek granicy modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.
Do zobaczenia, gdzieś na granicy :).
PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”
W kościołach „stacyjnych”
10.30 — Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 — Eucharystia
12.00 — Adoracja Najświętszego Sakramentu
Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej.
Z naszej parafii wyruszy grupa, którą organizują animatorzy Dzieci Maryi p. Karina i Grzegorz Nowakowie. Grupa ta planuje udać się do kościoła stacyjnego w św. Marcina Lesznej niedaleko Cieszyna. Kościołem stacyjnym jest również sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w Turzy Śl..

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:
Za wszystkich pracujących, aby mieli zapewniony szacunek i ochronę
swoich praw, a bezrobotnym była dana możliwość przyczynienia się do
budowania dobra wspólnego.

Wydarzyło się:

18 czerwca – we wszystkich parafiach naszej archidiecezji , w tym również w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W wyniku wyborów, a także z nominacji ks. Proboszcza oraz z Zasad PRD ukształtował się w naszej parafii następujący skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz
Ks. Andrzej Rudolf – wikariusz
Blok Agnieszka
Cebula Paweł
Giziński Krzysztof
Gruszczak Jolanta
Jasińska Maria
Kukowka Beata
Majerczyk Wojciech
Malinowski Mirosław
Mańdok Jerzy
Matjaszyk Sabina
Nowak Karina
Olszewski Marcin
Pilot Gabriela
Raczyński Wiesław
Sitek Elżbieta
Spałek Celina
Sroczyński Andrzej
Urbański Dawid
Zastawna Ewa
13 sierpnia - odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Malinowski, wikariusz parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach.
20 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej
parafii wyruszyła około 30-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził
ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa Dzieci Maryi.

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.
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 odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi
św.
W niedzielę (24.09) obchodzimy XXV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
potrzeby naszej parafii.

We wtorek (26.09) o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji Parafialnej
Rady Duszpasterskiej, Jej zaprzysiężenie oraz I spotkanie po wyborach, które miały miejsce 18 czerwca. W tym dniu również o godz. 9.00 na probostwie odbędzie się spotkanie
odpowiedzialnych za poszczególne Róże Różańcowe.
W środę (27.09) przypada wspomnienie św. Wincentego a Paulo.
W czwartek (28.09) obchodzimy wspomnienie św. Wacława, męcz.. O godz. 16.30 odbędzie się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców i wychowawców
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w czasie tej Mszy św. będą poświęcone różańce dzieciom komunijnym.
W piątek (29.09) przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
W sobotę (30.09) obchodzimy wspomnienie świętego Hieronima, prezb. i dK.
W tym dniu odbędzie się XVIII Pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej.
Początek o godz. 14.00 na kalwaryjskim wzgórzu, o godz. 14.10 Droga Krzyżowa,
o 15.30 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.00 Msza św. sprawowana przez kapłanów
naszego Miasta.
W niedzielę (1.10) przypada XXVI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. W tym będziemy gościli w naszej parafii
ks. Marcina Karwota, werbistę, który po wielu latach pracy misyjnej w Kenii został skierowany na najbardziej zniszczoną tajfunem Irma wyspę Saint Martin, wygłosi On słowo
Boże o swoich doświadczeniach w pracy misyjnej oraz przed kościołem przeprowadzi
zbiórkę na cele misyjne. Zbiórka na dożywianie dzieci dobędzie się w następną niedzielę.
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.15
W poniedziałek (2.10) obchodzimy wspomnienie św. Aniołów Stróżów.
W środę (4.10) obchodzimy wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
W I czwartek (5.10) przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 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.
W I piątek (6.10) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy
św. nabożeństwo. 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 (7.10) przypada wspomnienie NMP Różańcowej. W tym dniu odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Początek o godz. 10.30; o godz. 12.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
ks. abpa Wiktora Skworca. W związku z pielgrzymką nie będzie Mszy św. o godz. 7.00,
natomiast Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca odbędzie się w poniedziałek 9 października.
W niedzielę (8.10) obchodzimy XXVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
potrzeby naszej parafii, na system monitorowania naszego kościoła, a przed kościołem
zbiórka na dożywianie dzieci.
Rodzice zainteresowani Wczesną Komunią Św. prosimy, aby do końca września zgłosili się w kancelarii parafialnej.
Można już zamawiać Msze św. na rok 2018.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 4 września od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W październiku i listopadzie jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione
Msze św. są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablotce.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

