Intencje Mszalne
5.11 – 18.11
12.11
Poniedziałek
5.11 Poniedziałek
7.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Wilhelma 7.00 Za ++ zalecanych
18.00 Dz. bł. w intencji Marcina Materna
Stolorz, ++ dziadków z obu stron
z okazji 18 roczn. urodzin
18.00 Za + Helenę Kuczerajter,
++ rodziców z obu stron, pokrew.,
Wtorek
13.11
+ siostrę Jadwigę Ledwoń
7.00 Za ++ z rodzin Matjaszyk, Jabłonka
Wtorek
6.11 18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
7.00 Za ++ Anielę i Józefa Spałek
18.00 1) Za ++ członków Żywego Różańca
Środa
14.11
2) W intencji rodziny Mosielski
7.00 Za ++ zalecanych
Środa
7.11 18.00 Dz. bł. w intencji Barbary
z okazji urodzin
7.00 Za ++ członków i auxyliatorów
Legionu Maryi
15.11
18.00 Za + męża Adolfa, ++ rodziców Julię, Czwartek
16.30 Za + ks. prob. Alfonsa Machurę
Franciszka, braci Teofila, Henryka,
18.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
Leszka, siostry Annę, Helenę,
w 90 roczn. urodzin
++ pokrew.
16.11
Czwartek
8.11 Piątek
7.00
16.30 Za ++ z rodzin Romańczyk,
18.00 Dz. bł. w intencji Legionu Maryi
Zastawny, Sitko, Wilk
18.00 Za ++ członków PTTK Chorzów
Sobota
17.11
Piątek
9.11 18.00 Za + siostrę Urszulę Cebula
7.00 Dz. bł. w intencji Marii Krzoska
Niedziela
18.11
z okazji urodzin
8.00 W intencji Ruchu Szensztackiego
18.00 Za ++ z Oazy+
10.00 Za ++ z rodzin Wilk, Gruszka, Panek,
Filomenę Caban
Sobota
10.11
12.00 Dz. bł. w intencji Elżbiety Sitek
18.00 Za + męża Henryka Ginalskiego,
z okazji 70 roczn. urodzin
++ rodziców Martę i Wilhelma,
17.00 Za + Alfonsa Gajdę z okazji urodzin
pokrew.
Niedziela
11.11
8.00 Dz. bł. w intencji Ojczyzny z okazji
100 roczn. niepodległości
10.00 Dz. bł. w intencji wnuczek Anny
i Magdaleny
12.00 Dz. bł. w intencji Antoniny Jojko
z okazji 80 roczn. urodzin, + męża
Teofila
17.00 Dz. bł. w intencji Laury Porąbka
z okazji 18 roczn. urodzin
oraz Stanisława z okazji urodzin
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O życiu wiecznym i cmentarzach

Kościół naucza, że człowiek otrzymuje przy poczęciu, prócz życia, nieśmiertelną duszę oraz przeznaczony zostaje do wiecznego szczęścia. Zapisane to
jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego (1703). Szczęście wieczne zapewnia się
tym, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni
(KKK 1023). Mamy tego świadomość ilekroć w Credo wyznajemy wiarę
w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Życie ludzkie powinno zatem cechować się stanem łaski uświęcającej.
Każdy chrześcijanin ponosi odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale
też zbawienie bliźnich odłączonych od Kościoła. Powinien być, według słów
św. Jana Pawła „stróżem swego brata, ponieważ Bóg powierza człowieka człowiekowi" (encyklika „Evangelium vitae", 19). Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą (ks. Jan Twardowski). Dobrze jest, że pamięć o tych, którzy już ukończyli ziemskie pielgrzymowanie nie ogranicza się tylko do miesiąca listopada, ale
trwa cały rok jak świadczą o tym intencje mszalne.
Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mch 12,45 - KKK 958). Największą pomocą są Msze św. pojedyncze lub gregoriańskie (przez kolejnych 30 dni) względnie wieczyste.
Przejawem pomocy zmarłym są też ofiarowane im nasze utrapienia i dobre
uczynki. Szczególnym miejscem modlitw za zmarłych są cmentarze. Kodeks Prawa
Kanonicznego zalicza je do miejsc świętych (kanon 1205). Odwiedzany jest
zwłaszcza centralny cmentarz Chorzowa, którym zarządza proboszcz parafii
św. Jadwigi.
Na sakralny charakter wskazują ustawione przy każdej bramie duże tablice
informujące o tym, czego nie wolno czynić m.in. palić papierosów. Spotkać czasem można osoby nie respektujące tego zakazu. Celowe jest zwrócenie im dyskretnie uwagi na obowiązek powstrzymania się od palenia. Nie godzi się też prowadzić
głośnych i długich rozmów towarzyskich. Narusza to bowiem powagę owego miejsca i może przeszkadzać modlącym się przy grobach.
Przechodząc przez cmentarz, warto odmawiać np. cząstkę Różańca za
zmarłych. Cenne są też indywidualne, ciche modlitwy za zmarłego podczas pogrzebu, a więc w drodze z kościoła na miejsce pochówku. Szacunek wobec zmarłych uzewnętrznia się również w staraniach o wygląd grobów i jego najbliższego
otoczenia, zwłaszcza uprzątnięciu zwiędłych kwiatów, opadłych liści i wypalonych
zniczy.
Na bramie głównej od ul. Drzymały wypisane są w języku łacińskim słowa: SIT JANUA COELI Wyraża się w tym życzenie, aby była to BRAMA NIEBA.
Każdy cmentarz uzmysławia wyraziście nieuchronność śmierci oraz, że pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości (KKK 1022). Nikomu jego wieczór
nie jest znany. Trzeba więc pamiętać, że czas ucieka, wieczność czeka. Pouczające
jest bywanie na cmentarzach, gdyż są one swoistą szkołą życia. Możemy poznawać
tu właściwą hierarchię wartości.
Stefan Cebulski
Ten tekst otrzymałem niedawno od wnuka p. Stefana, jest on bardzo ciekawy,
dlatego zamieściłem go w całości na łamach naszej gazetki.
(ks. Eugeniusz Błaszczyk)

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad:
Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

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.oo)
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 2018 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych
w 1997 roku. Od stycznia 2019 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia rezerwacji zmarłych w 1998 roku. Przez cały 2020 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1999 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 m. in. wycięliśmy kolejne 8 starych drzew zagrażających ludziom i nagrobkom, a posadziliśmy 30 nowych drzew. Poza tym zakupiliśmy 16 dużych pojemników na śmieci,
by usprawnić oczyszczanie cmentarza ze śmieci i ich segregowanie.
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.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo
popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. o godz. 6.30 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 Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi
św..
W niedzielę (4.11) 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 czwartku 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..
We wtorek (6.11) o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków Żywego Różańca.
W środę (7.11) o godz. 7.00 Msza św. za zmarłych członków Legionu Maryi.
W czwartek (8.11) o godz. 18.00 Msza św. za zmarłych członków PTTK Chorzów. W tym
dniu odbędzie się spowiedź dzieci wg następującego porządku: kl. IV i V o godz. 15.30;
kl. VI - VIII 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
o naszej parafii nakręconego przez naszego organistę p. Marcina Olszewskiego oraz szafarza p. Jerzego Mańdoka z okazji 50-lecia naszej parafii. Wyjątkowo w tym dniu w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalna, chorych prosimy
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W piątek (9.11) obchodzimy święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
W sobotę (10.11) obchodzimy wspomnienie św. Leona Wielkiego.
W niedzielę (11.11) przypada XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona jest
na potrzeby naszej parafii, na remont wieży i wymianę okien, a przed kościołem zbiórka na
Papieską Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W poniedziałek (12.11) obchodzimy wspomnienie św. Jozafata, bp i męcz..
We wtorek (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 piątek (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. Po
Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (17.11) obchodzimy wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,
W niedzielę (18.11) obchodzimy XXXIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. Tego dnia przypada dzień Muzyki Liturgicznej Archidiecezji
Katowickiej.
W kancelarii w ramach urzędowania, można już zamawiać Msze św. na przyszły 2019
rok, prosimy jednak, aby w pierwszej kolejności zamawiać Msze św. jubileuszowe i rocznicowe.
Katowicka Kuria Archidiecezjalna zaprasza wiernych do udziału w III Archidiecezjalnej
Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes, która odbędzie się 5 -13 maja 2019 r..
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

