WAWRZYN
www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl

Intencje Mszalne
2.02 - 15.02
Poniedziałek
2.02 Poniedziałek
9.02
7.00 Za + męża i ojca Franciszka
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora,
Kukowkę w 19 roczn. śmierci
+ brata ks. Stanisława Krzoskę
18.00 Za + męża Romualda w 2 roczn.
śmierci oraz urodzin
Wtorek
10.02
18.00 Za + Ernesta Peszke, ++ z rodziny
Wtorek
3.02
Peszke, Skiba
18.00 Dz. bł. w intencji Urszuli Majcher
z okazji 60 roczn. urodzin
Środa
11.02
7.00 Dz. bł. w intencji Julii z okazji
Środa
4.02
urodzin
7.00 Za + ojca Stanisława Zdrzalik
w 11 roczn. śmierci
Czwartek
12.02
18.00 Za + Wandę Napora w 1 roczn.
Czwartek
5.02
śmierci
18.00 Za + Kazimierę Bolforską w 30 dniu
po śmierci
Piątek
13.02
7.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Piątek
6.02
Fatimskiej oraz parafian
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
Sobota
14.02
18.00 Dz. bł. w intencji Michała z okazji
Sobota
7.02
21 roczn. urodzin
18.00 1) Za + męża Zygmunta
Michalskiego w 3 roczn. śmierci,
Niedziela
15.02
++ rodziców, teściów,
7.30 Za ++ rodziców Mariannę
wnuka Łukasza, brata Henryka
i Stanisława Wajler, dziadków
2) Za + Stanisława Szarańskiego
Agnieszkę i Pawła Kurzawskich
w 1 roczn. śmierci
9.00 Za ++ Magdalenę i Sylwestra Koźlik,
syna Stefana, rodziców z obu stron
Niedziela
8.02 10.30 Dz. bł. w intencji Michała
7.30 Za ++ Zofię i Stanisława Urbanik
Rudzińskiego z okazji 1 roczn.
w roczn. śmierci
urodzin
9.00 Dz. – bł. w intencji Doroty z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji Łukasza Capały
urodzin
z okazji 18 roczn. urodzin i Mateusza
10.30 Dz. – bł. w intencji Edyty Kelner
Capały z okazji 13 roczn. urodzin
z okazji 75 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Nadii Sogórskiej
12.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Pawła
z okazji 1 roczn. urodzin
Cebula
17.00 Dz. – bł. w intencji Oskara Kazimiery
Jendroszczyk z okazji 75 roczn.
urodzin
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Dziś serce moje radość wypełniła
i kolorem tęczy dusza się rozlśniła,
bo widzę jak wielu jest cudownych ludzi
i jak dobroć, miłość się do życia budzi.
Tak wiele jest ciepła w każdym Waszym słowie
i nikt nie zaprzeczy, jak tak się wypowiem,
iż mnóstwo przyjaznych tu dusz napotkałam
i dużo wspaniałej energii dostałam.
Dziś dla Was w podzięce pisze tych słów parę,
abyście wiedzieli, że i ja mam wiarę
i w każdym człowieku szukam pięknej strony,
bo człowiek jest z miłości do miłości stworzony.

Za nami kolejne Święta Bożego Narodzenia. Jednak w każdym z nas jest
wiele radości płynącej z podsumowania kolejnej akcji „Świąteczna paczka”, która
na stałe zagościła w życiu naszej parafii w okresie bożonarodzeniowym i odbywa
się już 4 rok, a swoim zasięgiem obejmuje rejon Szkoły Podstawowej nr 29
w Chorzowie, a więc zahacza również o sąsiednie parafie.
W tym roku na „drzewku szczęścia” zawisło 120 karteczek z informacjami
o potrzebujących dzieciach. W tym było pięcioro dzieci z Ukrainy, z parafii
w Skole, gdzie posługuje Ks. Mateusz Grochla, który w grudniu gościł w naszej
parafii.
W poniedziałek 22 grudnia podzielone ulicami prezenty zostały załadowane do samochodów wolontariuszy, którym składamy serdeczne podziękowania,
i wyjechały do chorzowskich dzieci. Ponadto wraz z prezentami dostarczyliśmy
siedemnaście paczek żywnościowych przygotowanych dla rodzin wielodzietnych.
Również pomimo kłopotów z dostarczeniem paczek na Ukrainę i te zdążyły na
czas dojechać, aby sprawić ukraińskim maluchom świąteczno-noworoczną niespodziankę, za którą są ogromnie wdzięczne.
Najpiękniejszy dar to radość – właśnie ona została dostarczona wraz ze
świątecznymi prezentami naszym dzieciom. Wielu z nich prosiło o podziękowanie
anonimowym darczyńcom, co też z wielką radością czynimy.
Nasza bożonarodzeniowa akcja, wpisała się już chyba na stałe w życie parafii św. Wawrzyńca. Z sercem pełnym wdzięczności polecamy to dzieło Bożemu
Miłosierdziu.
Bóg Zapłać

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
Intencja ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli
możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Intencja misyjna: Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji,
znaleźli akceptację i wsparcia we wspólnocie chrześcijańskiej.
Statystyka duszpasterska – 2014 r.
1. Chrzest:
ogółem – 93 (z przekazu – 69; parafialnych – 24)
chłopców – 42 (imiona – 3 Adam, Artur)
dziewczynek – 51 (imiona – 5 Julia, 4 Emilia, Zofia, Natalia)
2. Komunie św.:
ogółem – 45667
(w kościele – 45436, w domu chorego – 86 + 145 Szafarze)
3. I Komunia św.
(II kl. – 58; Wczesna Komunia Św. – 3;
Społeczna Szkoła z Batorego – 25)
4. Sakrament chorych
ogółem – 73 (13 w domu chorego; 60 rekolekcje wielkopostne)
5. Sakrament małżeństwa:
ogółem – 82 (z przekazu – 74; 8 - parafialne)
6. Pogrzeby:
ogółem – 33 (16 pogrzebów przekazano do innych parafii);
49 parafian zmarło, w tym 2 chłopców poniżej 10 l.
mężczyzn – 12 + 4 (przekaz) = 16
kobiet – 21 + 12 (przekaz) = 33
Plan wydarzeń parafialnych 2015
2 – 13 luty – ferie zimowe, w tygodniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
22 – 25 marzec – rekolekcje wielkopostne
13 – 23 kwiecień – pielgrzymka parafialna do Rzymu, San Giovani Rotondo,
Medjugorie
1 maj – odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie
10 maj – I Komunia św.
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
9 sierpień – odpust parafialny
26 wrzesień – dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.
22 październik – adoracja Najświętszego Sakramentu

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Sobek Łukasz
par. św. Wawrzyńca w Chorzowie
Bożyczko Kamila par. św. Wawrzyńca w Chorzowie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez Dzieci
Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec św. w intencjach
Kościoła i świata.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie najświętszego sakramentu zakończone Koronką
do Miłosierdzia Bożego
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (1.02) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
W okresie ferii zimowych (2 – 13 lutego) w ciągu tygodnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko
o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
W poniedziałek (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane
świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00 i 18.00.
Podczas Mszy św. będą poświęcone gromnice. Święto to jest obchodzone jako Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, kolekta będzie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.
W czwartek (4.02) przypada wspomnienie św. Agaty, w tym dniu podczas Mszy św. poświęcimy chleb i wodę św. Agaty mającą chronić od pożarów i innych niebezpieczeństw.
W piątek (6.02) obchodzimy wspomnienie św. Pawła Miki i Tow., o godz. 7.00 będzie
odprawiona w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne.
W niedzielę (8.02) przypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowany w tym roku remont więźby dachowej naszego kościoła.
We wtorek (10.02) obchodzimy wspomnienie św. Scholastyki.
W środę (11.02)obchodzimy wspomnienie dow. NMP z Lourdes, w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, w naszej parafii spotkanie z chorymi odbędzie się podczas tegorocznych rekolekcji parafialnych.
W piątek (13.02) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 7.00 odbędzie się Msza św.
w intencji czcicieli MB Fatimskiej oraz parafian po czym zapraszamy na nabożeństwo
Fatimskie.
W sobotę (14.02) przypada święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, w godzinach
porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (15.02) obchodzimy VI Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.
Trwają obchody 90. rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej. Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapraszamy do udziału w archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano w dniach 10-16 maja br. Przejazd zaplanowano specjalnym pociągiem. Koszt pielgrzymki: 1950 zł +150 Euro. Informacje i zapisy: Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, www.pielgrzymki.katowice.pl,
tel. 32 356 90 50, 519 546 303
Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc w piątek 13 lutego br. o godz. 17 podniesie kościół św. Walentego w Bieruniu Starym do godności Sanktuarium św. Walentego.
W imieniu bieruńskich duszpasterzy czcicieli św. Walentego, małżeństwa, rodziny oraz
przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, a także chorych i doświadczonych cierpieniem, zapraszamy na Msze św. za wstawiennictwem tego Świętego w każdą
sobotę o godz. 10.00. W pozostałe dni tygodnia Msze św. w Sanktuarium św. Walentego
sprawowane będą o godz. 8.00, a w niedziele o 8.30.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

