Intencje Mszalne
9.10 – 22.10
Poniedziałek
9.10 Poniedziałek
16.10
7.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego od Rity 7.00
i Józefa
18.00 Za + Natalię Węgrzyńską od lok.
9.00 W członków Żywego Różańca
z ul. Poniatowskiego 17 i 19
18.00 Za + Grzegorza Gąsior w 3 roczn.
Wtorek
17.10
śmierci, ++ rodziców Mariannę
7.00 Dz. bł. w intencji Jolanty z okazji
i Stanisława Gąsior
60 roczn. urodzin
Wtorek
10.10 18.00 Za + Józefę Mucha od lokatorów
7.00 W intencji pracowników Bad-Bud
z ul. Skargi 2
18.00 Dz. bł. w intencji Marii Gromala
Środa
18.10
z okazji urodzin
7.00 Dz. bł. w int. Ruchu Szensztackiego
Środa
11.10 18.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego
7.00 Za + Brunona Koźlik od lokatorów
od rodziny Panicz
z ul. Gajowej 4
Czwartek
19.10
18.00 Za + Eleonorę Rękosiewicz
16.30 Za + Tadeusza Kuklę z okazji
od lokatorów z ul. Słowiańskiej 36
80 roczn. urodzin
Czwartek
12.10 18.00 Za ++ rodziców, teściów, siostrę
16.30 Za + Ryszarda Neumann
i pokrew.
od lokatorów z ul. Konopnickiej 23,
Piątek
20.10
23A, 23B
7.00 Dz. bł. w intencji Ireny Perenc
18.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
i synów z rodzinami
w 8 roczn. śmierci
18.00 Za + Klaudiusza Szołtyska w 6 roczn.
Piątek
13.10
śmierci, ++ z pokrewieństwa
7.00 Za + męża Jerzego, ++ rodziców
Sobota
21.10
Helenę i Ignacego, ++ z pokrew.
18.00 Za + Janusza Knicz w 3 roczn.
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
śmierci, ++ rodziców z obu stron
Fatimskiej oraz parafian
22.10
Sobota
14.10 Niedziela
8.00 Dz. bł. w int. Ireny z prośbą zdrowie
18.00 Dz. bł. w intencji rodzin Dworaczek,
i opiekę MB Nieust. Pomocy
Sękala, Kelner
10.00
Niedziela
15.10 12.00 Dz. bł. w intencji Anny i Janusza
8.00 Za ++ Stanisława, Anielę, Franciszka
Korzeczek z okazji 60 roczn. ślubu
i Ryszarda Szarańskich
15.00 /skansen/
10.00
17.00 Za + Ryszarda Kafanke w roczn.
12.00 Dz. bł. w intencji Antoniego Sikora
śmierci
z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Wacława
Kruczkowskiego z okazji 85 roczn.
urodzin
17.00 Za + Adolfa Śliwę od lokatorów
z ul. Konopnickiej 25, 25A, 25B
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Matka Boska Różańcowa
Wiek XVI w dziejach Europy to czas, kiedy po raz kolejny jej mieszkańcy
mierzą się z zagrożeniem ze strony wojsk muzułmańskich. Tym razem agresorem
jest Turcja, która właśnie osiągnęła szczyt swojej potęgi i coraz łapczywiej spogląda na kraje w północnej części basenu Morza Śródziemnego. Narastające z jej
strony zagrożenie osiągnęło punkt kulminacyjny na początku lat siedemdziesiątych XVI wieku – gdy papieżem był Pius V, dominikanin.
W obliczu ryzyka, że Państwo Kościelne zamieni się w prowincję Imperium Osmańskiego, papież podjął działania polityczne: zawiązał Ligę Świętą, zaczęto zbierać wojska i pieniądze na ich utrzymanie, myśleć o strategii.
Nie zaniedbał jednak także strony duchowej i sięgnął po środek sprawdzony
przez setki lat praktyki w jego zakonie – skierował do całego Kościoła wezwanie
do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa chrześcijan.
Dzień rozstrzygającej bitwy przypadł 7 października 1571 roku, w pierwszą niedzielę miesiąca – dzień, który dominikanie obchodzili jako wspomnienie Maryi
Królowej Różańca. Pod Lepanto w zatoce Korynckiej stanęły naprzeciw siebie
dwie potężne morskie armie, a papież i wierni padli na kolana z różańcami
w rękach.
Podczas modlitwy Pius V miał wizję, w której zobaczył zatokę, gdzie toczyła się walka, a nad nią Maryję patrzącą ze spokojem na zmagania. Matka Boża
zapewniła papieża o zwycięstwie. I rzeczywiście – ledwo bitwa się rozpoczęła,
ucichł wiatr niekorzystny dla wojsk Ligii Świętej. Mające przewagę liczebną
okręty tureckie zostały rozproszone, udało się uciec tylko niewielkiej ich liczbie.
Cios był na tyle mocny, że turecka flota nigdy już nie odzyskała swojej świetności.
Na pamiątkę tego wydarzenia Pius V ustanowił wspomnienie Matki Bożej
Zwycięskiej na 7 października, a dwa lata później papież Grzegorza XIII
na pierwszą niedzielę października wyznaczył święto Matki Bożej Różańcowej.
Dotyczyło to tylko terenów Państwa Kościelnego, dopóki w XVIII wieku Klemens XI, w podziękowaniu za pokonanie Turków pod Belgradem, nie rozszerzył
tego święta na cały Kościół. W XX wieku, w ramach reformy liturgicznej, Pius X
przeniósł święto Matki Bożej Różańcowej na 7 października.
Kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1883 roku Leon XIII nakazał wpisanie
do Litanii loretańskiej wezwania „Królowo różańca”. On także, dwa lata później,
polecił, by przez cały październik codziennie odmawiano różaniec. I tak dominikański sposób na pokonanie wroga stał się taktyką znaną w całym Kościele. Znaną i wysoko cenioną.

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.

Przyjęli chrzest
20.08 – Krystyna Krzemień
20.08 – Antonina Szastok
20.08 – Kornelia Giez
1.09 – Alicja Krzywiecka
1.09 – Liliana Krzywiecka

2.09 – Oliver Malcher
3.09 – Zoe Jędrysik
10.09 – Maja Bocionek
10.09 – Igor Malcher

Sakrament małżeństwa przyjęli:
5.08 – Szymon Kapica i Danuta Głombik
5.08 – Benedykt Olszewski i Izabela Bal
11.08 – Mieszko Makówka i Roksana Włodarczyk
11.08 – Łukasz Urbas i Katarzyna Bartecka
12.08 – Zenon Łodyga i Monika Zawadzka
12.08 – Przemysław Gnielka i Izabela Gnielka z d. Eichstadt
14.08 – Arkadiusz Wieczorek i Daria Wilisz
14.08 – Adam Łagoń i Aleksandra Cichy
14.08 – Łukasz Mazurczak i Anna Kurek
18.08 – Damian Rączka i Anna Koźlik
18.08 – Michał Sobejko i Anna Fojt
18.08 – Adam Makrai i Magdalena Steliga
19.08 – Grzegorz Bubalik i Kamila Sękiewicz
19.08 – Mariusz Bukowski i Edyta Sochocka

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
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 (8.10) obchodzimy XXVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii, na system monitorowania naszego kościoła.
a przed kościołem zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
przeznaczony na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej
i ubogiej młodzieży gdyż w tym dniu obchodzimy w całej Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.

W poniedziałek (9.10) 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.
We wtorek (10.10) odbędzie się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz parafian
do Częstochowy i do sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce, wyjazd
o godz. 7.00, koszt 35 zł..
W czwartek (12.10) przypada 8 rocznica śmierci ks. Stanisława Krzoski, w Jego
intencji o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., na którą wszystkich parafian serdecznie zapraszamy.
W piątek (13.10) przypada wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego,
o godz. 16.30 Msza św. szkolna, w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską,
o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, o godz. 18.00 Msza św.
w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W sobotę (14.10) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (15.10) obchodzimy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem wyjątkowo zbiórka na
dożywianie dzieci ze szkoły.
W poniedziałek (16.10) przypada uroczystość św. Jadwigi Śl., głównej Patronki
Śląska
We wtorek (17.10) obchodzimy wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego.
W środę (18.10) przypada święto św. Łukasza, Ewangelisty, o godz. 7.00 Msza
św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego.
W piątek (20.10) obchodzimy wspomnienie św. Jana Kantego, po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (22.10) obchodzimy XXIX Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu przypada dla naszej parafii dzień
całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Program adoracji jest następujący:
Pomiędzy Mszami Św. modlitwa indywidualna.
13.00 – ul. Kościuszki, Lwowska, Konopnickiej
14.00 – ul. Parkowa, Rycerska, Poniatowskiego i ks. Skargi
15.00 – ul. Roosevelta, Gajowa, Górna, Pogodna, Paderewskiego. Mościckiego,
Wybickiego
16.30 – różaniec św.
Niech każdy parafianin znajdzie czas na osobistą adorację.
Można nabyć kolorowankę o Fatimie, zilustrowaną przez ucznia kl. IV Łukasza
Wencla ze Szkoły Podstawowej nr 29, a tekstami opatrzoną przez naszą katechetkę Ewę Zastawną w cenie 5 zł..
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

