Intencje Mszalne
6.11 – 19.11
Poniedziałek
6.11 Poniedziałek
13.11
7.00 Za + Stefana Rybczyńskiego
7.00 Dz. bł. w int. wnuków Magdaleny,
w 30 dniu po śmierci,
Michaliny, Michała i Radosławy
+ żonę Magdalenę
od babci Ireny
18.00 Za ++ członków Legionu Maryi
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Wtorek
7.11
Wtorek
14.11
7.00 W intencji pracowników Bad-Bud
18.00 Za ++ członków Żywego Różańca
7.00 Za + Jadwigę Żok w 1 roczn. śmierci,
męża i syna, + Krystynę śmierci
Środa
8.11
1 roczn. śmierci
7.00 Dz. bł. w intencji Marii Krzoska
18.00 Za + Marię Kusz w 40 roczn. śmierci,
z okazji urodzin
+ syna Ryszarda
18.00 Za + Adolfa Śliwę, ++ lokatorów
Środa
15.11
z ul. Konopnickiej 25, 25a 25b
7.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
Czwartek
9.11 18.00 Za + żonę Janinę Zdrzalik
16.30 Za + Henryka Syma w 4 roczn.
w 11 roczn. śmierci
śmierci, + żonę Elżbietę
Czwartek
16.11
18.00 Za ++ członków PTTK Chorzów
16.30 Za + Margot Szuścik, ++ lokatorów
Piątek
10.11
od lokatorów z ul. Rycerskiej 14
7.00 Dz. bł. w intencji Edwarda
18.00 Dz. bł. w intencji Legionu Maryi
z okazji 80 roczn. urodzin
18.00 Za ++ Wandę i Zbigniewa Prosyniak, Piątek
17.11
Antoniego Banduch, Julię Socha,
7.00 Za ++ rodziców Bernerst, braci,
Krystynę Skowrońską, Hildegardę
siostry, szwagrów
i Bernarda Piątkowskich
18.00 Za + siostrę Urszulę Cebula
Sobota
11.11 Sobota
18.11
18.00 1) Za ++ rodziców Marię i Alfonsa,
18.00 1) Za + brata Stanisława w 10 roczn.
siostrę Felicję
śmierci
2)
2) Dz. bł. w int. Marka Szymanek
w 10 roczn. śmierci
Niedziela
12.11
Niedziela
19.11
8.00 Za ++ rodziców Zofię i Stanisława
Sipiora, Julię i Ludwika Gądek,
8.00 Dz. bł. w intencji Sławomira Bakaus
++ z pokrew. z obu stron
z okazji 50 roczn. urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Piotra
10.00 Za ++ z rodzin Wilk, Gruszka, Panek,
z okazji urodzin
Filomenę Caban
12.00 Dz. bł. w intencji Barbary i Henryka 12.00 Dz. bł. w intencji Matyldy Łyczba
Kocot z okazji 50 roczn. ślubu
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Za ++ Zuzannę Maćkowską
17.00 Za ++ Alfonsa Gajda, Jana Galas,
++ z rodzin Gajda, Gołaszewski,
Galas, Krzanowski
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DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 411/23/2017

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 piatku od 800-1200 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 13.00)
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
2017 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych w 1996 roku. Od stycznia
2018 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia rezerwacji zmarłych
w 1997 roku. Przez cały 2019 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1998 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. Rezerwacji można dokonać przez internet wpłacając pieniądze na konto parafii.
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 dokończyliśmy odnawianie polichromii na
ścianach 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.
Ich koszt w tym roku wynosi 40 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 wyrzucajmy śmieci pod murem 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:
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa
i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie
z członkami innych religii.

W sierpniu – został zamontowany w naszym kościele oraz obejściu system kamer
monitujący kościół oraz obejście. System ten zwiększa bezpieczeństwo naszego kościoła.
4 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 uroczysta msza św., zaprzysiężenie oraz I posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Obecnie Parafialna Rada Duszpasterska liczy 21 osób.
Na pierwszym spotkaniu oprócz omówienia bieżących spraw duszpasterskich i gospodarczych, wybrano wiceprzewodniczącą PRD, którą została p. Ewa Zastawna
(przewodniczącym zgodnie ze Statutem PRD jest zawsze proboszcz parafii) oraz sekretarza, którą została p. Jolanta Gruszczak.
30 września – odbyła się XVIII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Drogę Krzyżową poprowadziła parafia św. Jadwigi natomiast kazanie wygłosił pochodzący z Chorzowa Starego
ks. dr Marek Górka, obecnie pracownik Sądu Biskupiego naszej Archidiecezji.
7 października – odbyła się w całej Polsce akcja „Różaniec do granic”, w której chodziło aby opleść całą Polskę modlitwą różańcową. Z naszej parafii udała się grupa
parafian do kościoła św. Marcina w Lesznej Górnej, gdzie uczestniczyła w modlitwach różańcowych oraz we Mszy św.. W tym dniu odbyła się również Archidiecezjalna pielgrzymka kół różańcowych do katedry Chrystusa Króla w Katowicach,
w której uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii.
8 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski
pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym dniu została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.”.
9 października - odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca,
po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego
Różańca.
10 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do
I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz do sanktuarium
św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed Mszą św. poranną o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec prowadzony przez Legion Maryi i Żywy Różaniec.
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 okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (5.11) przypada XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona
jest na potrzeby naszej parafii, przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych do środy włącznie 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 poniedziałek (6.11) o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków Legionu Maryi.
We wtorek (7.11) o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków Żywego Różańca.
W czwartek (9.11) obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków PTTK Chorzów. 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. Tego dnia o godz. 10.00 zapraszamy
wszystkich chętnych na spotkanie przy kawie oraz prelekcję bardzo ciekawego filmu
„Czy naprawdę wierzysz?”
W piątek (10.11) obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego.
W sobotę (11.11) przypada wspomnienie św. Marcina z Tours, w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalna, chorych prosimy zgłosić
w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (12.11) przypada XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na nowy system ogrzewania naszego kościoła,
a przed kościołem zbiórka na Papieską Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Również przed kościołem odbędzie się zbiórka podpisów pod ustawą „Zatrzymać
aborcję”, chcący wziąć udział w tej akcji powinien pamiętać swój pesel. Podpisać
może każdy kto ukończył 18 rok życia.
W poniedziałek (13.11) przypada wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. W tym dniu czcimy również
Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym
o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej
oraz parafian.
W czwartek (16.11) przypada wspomnienie dow. NMP Ostrobramskiej, która jest
czczona jako Matka Miłosierdzia i jest Patronką Parafialnego Legionu Maryi,
o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji Legionu Maryi i Auxyliatorów z okazji święta patronalnego. O godz. 16.30 Msza św. szkolna.
W piątek (17.11) obchodzimy wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, po Mszy św.
o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (18.11) przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.
W niedzielę (19.11) obchodzimy XXXIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na chorzowskie Hospicjum. Tego dnia przypada dzień Muzyki Liturgicznej Archidiecezji
Katowickiej.
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 grudniu i w styczniu 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

