Intencje Mszalne
23.10 – 5.11
Poniedziałek
23.10
7.00 Za + Zofię Grabną
od Żywego Różańca
18.00 Za + Józefę Dzikowską,
++ z rodzin Dzikowskich, Pęcherz,
Maintok
Wtorek
24.10
7.00 Za + Zofię Grabną
od Żywego Różańca
18.00 Dz. bł. w int. Małgorzaty i Krzysztofa
Gizińskich z okazji 30 roczn. ślubu
Środa
25.10
7.00 Za + Zofię Grabną
od Żywego Różańca
18.00 Za + Józefę Mucha od lokatorów
z ul. Skargi 2
Czwartek
26.10
16.30 Dz. bł. w intencji Anny
z okazji urodzin
18.00 Za ++ Tadeusza i Grzegorza
Zastawnych
Piątek
27.10
7.00 Za + męża Adolfa Mikosz,
++ rodziców, brata Wiktora
18.00 Za ++ rodziców Ćmok, Zaczek,
+ brata Wincentego
Sobota
28.10
18.00 1) Za + matkę Cecylię z okazji
urodzin, ++ szwagra Mariana,
Anielę, Marię, męża Jana
2) Za + Tadeusza Kuklę, Kazimierza
Giżewskiego, ++ rodziców z obu
stron
Niedziela
29.10
8.00 Za ++ Martę i Ludwika Stanisławiak,
córkę Jolantę, ++ rodziców i pokrew.
10.00 Za + Jana Ocylak
12.00 Dz. bł. w intencji Ireny i Wincentego
Steuer z okazji 50 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Za + Jana Heidenreich,
++ pracowników Skansenu
17.00 Dz. bł. w intencji Stefana Salamon
z okazji 80 roczn. urodzin

Poniedziałek
30.10
7.00 Za + matkę Janinę Pawłowską
w dniu urodzin
18.00 Za + Ryszarda Neumann od lok.
z ul. Konopnickiej 23 23a, 23b
Wtorek
31.10
7.00
18.00 Za + ojca Franciszka Skrzypiec
w roczn. śmierci
Środa
1.11
8.00 Za ++ z rodzin Kukowka, Springer
10.00 Za ++ rodziców Jadwigę
i Bronisława, ++ z rodzin Serafiński,
Borszcz
12.00 Za ++ z rodzin Wrona, Romanowski,
Kotas, Kołodziej, Kosiecki
Czwartek
2.11
7.00 Za ++ Franciszek i Cecylia Kuliberda,
Antoni i Agnieszka Sieroń
8.30 Za ++ z rodzin Majerczyk, Spora,
dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 Za ++ Ludwika, Martę, Jolantę
Stanisławiak, ++ rodziców z obu
stron
18.00 Za + męża Teodora, ++ rodziców
z obu stron, matkę chrzestną
Stanisławę
Piątek
3.11
7.00 Dz. bł. w intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
18.00 Za ++ z Oazy+ oraz ich rodzin
19.00 Za ++ Janinę Domaradzką i Elżbietę
Podlach
Sobota
4.11
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + Teofila Jojko w 1 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
2) Za + Zofię Grabną od sąsiadów
z ul. Rycerskiej 8
Niedziela
5.11
8.00 Za + Ewę Zaradną-Kunderak
w roczn. śmierci
10.00 Dz. bł. w intencji Adama z okazji
urodzin oraz żony Agnieszki
12.00 Za + Izoldę Kaczmarczyk w 2 roczn.
śmierci
17.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry
z prośbą o powrót do zdrowia
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Dzieci Maryi w nowym roku szkolnym
Po wakacyjnych przeżyciach rekolekcyjnych, na które wyjechało 17 dzieci z naszej wspólnoty parafialnej nadszedł radosny i długo wyczekiwany dzień
przez Dzieci Maryi, jakim jest Dzień Wspólnoty w Katowickiej Katedrze. Również i nasza wspólnota pojawiła się w niedzielę 17.09 w Katedrze na wspólnej
uroczystej mszy św. sprawowanej przez biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji - ks. bpa Marka Szkudło, a po niej uczestniczyła w spotkaniu porekolekcyjnych grup .Tam można było spotkać znajomych, przyjaciół, prowadzących turnusy siostry zakonne, kleryków oraz księży. Mimo, że to było chłodne, deszczowe
popołudnie, to gorące serca Dzieci Maryi Archidiecezji Katowickiej podgrzewały
atmosferę , tworząc bardzo rodzinny klimat. Nasza wspólnota tradycyjnie pojawiła się w niebieskich pelerynach z medalikami w asyście sztandaru. Jak co roku to
moment, w którym już na dobre rozstaliśmy się z wakacjami i rozpoczęliśmy realizację naszych wspólnotowych planów.
Po odprawie animatorów mamy dużo celów do zrealizowania, ale nasza
obecność w parafii koncentruje się przede wszystkim na życiu Maryi i jej Syna
w odniesieniu do współczesnego młodego człowieka. Kolejne pokolenie najstarszych uczestniczek DM rozstało się z naszą wspólnotą. Część z nich w naturalny
sposób przeszło do oazy, zaś troje będzie się przygotowywała do funkcji animatora. Nasze działania skupiają się na najmłodszych uczestniczkach i właśnie do ich
rodziców kierujemy te słowa. Podarujcie swoim pociechom troszkę tradycyjnej
możliwości przeżywania wspólnoty, tradycyjnych zabaw , uczenia się niesienia
pociechy chorym parafianom, obejmowania ich coniedzielną modlitwą. Wspólne
plenerowe wyjazdy, zajęcia muzyczne , wspólne koncertowanie świąteczno - kolędowe, przygotowywanie ozdób świątecznych i wiele innych ciekawych, a jednocześnie edukujących, pobudzających podstawowe cechy chrześcijanina - to niektóre elementy naszego planu.
Zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 10:30 do domu parafialnego
wszystkie chętne dzieci na spotkania naszej wspólnoty.
Szczegółowe informacje można uzyskać od ks. proboszcza, który jest
opiekunem naszej wspólnoty lub pod numerem telefonu do moderatorów DM,
Kariny i Grzegorza nr tel. 508830156.
Szczęść Boże.

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
17.09 – Alicja Olszewska
24.09 – Jakub Paluszkiewicz
30.09 – Hanna Bajer

1.10 – Bruno Lewandowski
1.10 – Hubert Młynek

Sakrament małżeństwa przyjęli:
25.08 – Sowa Łukasz i Mizera Anna
25.08 – Kaślewicz Tomasz i Byrska Roksana
26.08 – Depta Marcin i Kalinka Aneta
26.08 – Gewartowski Adrian i Herman Agnieszka
26.08 – Ryba Mateusz i Kulikowska Karolina
1.09 – Krzywiecki Maciej i Kulikowska Karolina
2.09 – Musiał Tomasz i Pęksyk Andrzelika
2.09 – Stola Kamil i Wyleżoł Magdalena
2.09 – Glinianowicz Mateusz i Kurzawa Michalina
2.09 – Marcisz Sławosz i Marcisz Klaudia z d. Czernik
2.09 – Malcher Tomasz i Węglarczyk Anna

Odeszli do Pana
6.09 – Matysek Henryk l. 67
15.09 – Wolny Dorota l. 81
25.09 – Grabna Zofia l. 71
6.10 – Rybczyński Stefan l. 87
9.10 – Szuścik Margot l. 76

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 (22.10) obchodzimy XXIX Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele pod
hasłem: „Idźcie i głoście”. W tym dniu przypada również 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.

W sobotę (28.10) obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W niedzielę (29.10) 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 (30.10) obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego
w Katowicach.
We wtorek (31.10) Msza św. o godz. 18.00 będzie odprawiona z wigilii uroczystości
Wszystkich Świętych. W tym dniu ostatni w październiku różaniec.
W środę (1.11) obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawione o godz.
8.00; 10.00 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 czwartek (2.11) przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00; 8.30; 16.30 i 18.00. 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 (3.11) 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 (4.11) obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza o godz. 7.00 Msza
św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę przypada XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona jest na
potrzeby naszej parafii, przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
- od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencjach Ojca Św., odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie
wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
- nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby
tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu
cierpiące).
Zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa Akademickiego Chorzów w salce studenckiej przy par. św. Jadwigi ul. Chrobrego 17 w każdy piątek od godz. 20.30. Co tydzień
modlitwa, konferencje tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy studenckie.
Szczegóły na plakatach i facebooku.
Trwa głosowanie na najlepsze inwestycje oraz działania społeczne w ramach 5. Budżetu
Obywatelskiego Chorzowa. Zachęcam do wzięcia w nim czynnego udziału. Wystarczy
wejść na stronę internetową www.bo.chorzow.eu, kliknąć przycisk „Głosowanie” i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie. Głosować może każdy mieszkaniec
Chorzowa – niezależnie od wieku. Jeśli ktoś, kto pracuje, uczy się bądź mieszka w Chorzowie, ale nie jest w nim zameldowany chciałby oddać głos, może udać się do Urzędu
Miasta w Chorzowie do pokoju 222 i tam – po okazaniu dowodu osobistego – zostanie
dopisany do listy osób dopuszczonych do głosowania. Głosując można przyznać 5 punktów na zadania inwestycyjne, oraz 5 na zadania społeczne. Głosowanie trwa do 27 października.
Można nabyć kolorowankę o Fatimie w cenie 5 zł..
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

