Poniedziałek
7.00 Za + Irenę Koźlik od Żywego
Różańca

6.07 Poniedziałek
13.07
7.00 Dz. bł. w intencji ks. Eugeniusz
Błaszczyka z okazji urodzin od rady
parafialnej
Wtorek
7.07
18.00 Dz. bł. w intencji Heleny z okazji
Wtorek
14.07
urodzin oraz w intencji synowej
18.00 Za + Irenę Koźlik od lokatorów
Janiny z okazji urodzin
z ul. Gajowej 4
Środa
7.00 Za + Eugeniusz Perenc
z okazji 25 roczn. śmierci

8.07 Środa
7.00 Za + Ernę Nowak od Żywego
Różańca

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

Intencje Mszalne
6.07 - 19.07

15.07

Czwartek
9.07 Czwartek
16.07
18.00 Za ++ rodziców Mateusza, Mariannę, 18.00 Za + matkę Annę Moszner w 30 dniu
Zygmunta i Katarzynę Dziura,
po śmierci
++ Stanisława i Bronisławę
Bobówka
Piątek
17.07
7.00 Za + Lidię Kostoń
Piątek
10.07
7.00 Za + Zygfryda
Sobota
18.07
18.00 Dz. bł. w intencji Ireneusza
Sobota
11.07
Bojarskiego z okazji 80 roczn.
18.00 Za + męża Mariana Pęcherz
urodzin
w 9 roczn. śmierci, ++ teściów
Niedziela
19.07
Niedziela
12.07 7.30 Dz. bł. w intencji syna ks. Krystiana
7.30 Za + Elżbietę z okazji roczn. urodzin,
i córki Beaty z okazji urodzin
+ Roberta, ++ rodzeństwo
9.00 Za + męża Stanisława w 14 roczn.
9.00 Za + brata Zbigniewa Nowaka
śmierci, ++ rodziców z obu stron
11.00 Dz. bł. w intencji Sabiny z okazji
11.00 Za + Lubomira Koniecznego
urodzin i córki Anastazji
w 3 roczn. śmierci, ++ rodziców
15.00 /skansen/
i krewnych z obu stron
17.00 Dz. bł. w intencji syna Wojciecha
15.00 /skansen/
z prośba o zdrowie
17.00 Dz. bł. w intencji Alicji
Niewiadomskiej z okazji 18 roczn.
urodzin

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 350/2015

Czas podsumowań
Żyjemy w rzeczywistości i czasie, w którym można by rzec, ludzie lubują się we wszelkiego
rodzaju statystykach, bilansach czy podsumowaniach. Takie zestawienia u schyłku roku zawsze
obiegają czołówki kolorowych tabloidów, jak i poważnych, poczytnych czasopism.
Dopiero co zakończyliśmy kolejny rok szkolny, katechetyczny, a patrząc przez pryzmat
życia parafialnego – rok formacji. Idąc więc z duchem współczesności, także chcielibyśmy pokusić
się o małe podsumowanie tego, co w minionym roku formacyjnym wydarzyło się w grupach dziecięco - młodzieżowych działających przy naszej parafii.
W ostatnim roku przy parafii formowało się wielu młodych ludzi, czy to wśród ministrantów, Dzieci Maryi czy młodzieży zrzeszonej w Ruchu Światło – Życie. Każda z tych grup ma własną specyfikę, można powiedzieć, własną, oryginalna drogę do Boga, ale właśnie ten cel jest wspólny to Jezus Chrystus.
Ministranci – to Ci których najbardziej widać, tak na zewnątrz. W ubiegłym roku w parafii
formowało się ich 18. Spotykali się na cotygodniowych zbiorkach, gdzie prócz układania planów
służby przy ołtarzu, poznawali również tajniki Biblii i Liturgii. Ministranci uczestniczyli również
w inaugurującym „sezon” grillu i wspólnej zabawie na boisku SP 29, w okresie pokoledowym udali
się do Aquaparku w Rudzie Śląskiej, aby wygrzać zmarznięte podczas kolędy kości. A po Bożym
Ciele wraz z innymi grupami uczestniczyli w trzydniowym wypadzie w Koszęcińskie lasy, a dokładnie do Turzy, by tam razem pobyć, pomodlić się i spędzić miło czas na aktywnym wypoczynku.
Dziękujemy naszym ministrantom za ich obecność przy ołtarzu, a animatorom, a szczególnie dwom
moderatorom (gdyż podczas roku nastąpiła zmiana) Damianowi Zuberowi i Hubertowi Bule, którzy
skutecznie motywowali młodszych kolegów do wytężonej pracy.
Kolejną z młodszych grup są Dzieci Maryi. Nie będzie to zbytnia przesada, jeśli się powie,
że wśród chorzowskich wspólnot Dzieci Maryi, nasza wyróżnia się i wybija ponad przeciętność.
Dzieci Maryi to dziś ok. 25 dziewczynek i chłopców. To grupa bardzo zaangażowana i płodna
we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, wśród których można wymienić: akcje sprzedawania różańców w październiku, kiermasz świąteczny na Boże Narodzenie, zaangażowanie artystyczne w spektakle, koncerty, czuwania przygotowywane w parafii. Dzieci Maryi pomagają także pakować zakupy
w jednym z chorzowskich marketów. A wszystko po to, by w wakacje wyjechać na rekolekcje.
I tu możemy się pochwalić, ze jesteśmy najliczniej wyjeżdżającą na rekolekcje wakacyjne grupa
Dzieci Maryi w całym Chorzowie. Dzieciaki prócz wspólnej modlitwy, cieszą się sobą podczas
wspólnych zabaw, gier, oglądania filmów, wspólnych wypadów i wycieczek, a było ich trochę.
Można wymienić wypady na chorzowska „Wyspę”, Drogę Krzyżową do Panewnik, czy wycieczko
- rekolekcje w Turzy itp. dziękujemy wam dzieciaki za wasze zaangażowanie, za niedzielną koronkę
i wiele wzruszeń. Szczególne podziękowania należą się moderatorom Karinie i Grzegorzowi Nowakom, za ogrom pracy, milion pomysłów, ich modlitwie i wielkie serce okazane naszym najmłodszym, ale tym nieco starszym również.
Najstarsza z tych młodych grup jest młodzieżowa wspólnota Ruchu Światło – Życie. Młodzież nasza uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w piątki.
Podczas takiego spotkania, wpierw gromadzą się w małych grupach na formacji, a następnie w Kościele na wspólnej modlitwie. Nowością tegoroczną, było ich otwarcie się na resztę parafian i zaproszenie wszystkich na wspólną modlitwę w Kościele w każdy pierwszy piątek miesiąca. Szkoda, że
tak niewielu z nas z tego zaproszenia skorzystało. Nasza młodzież, angażuje się również na terenie
Chorzowa w rożnych rejonowych przedsięwzięciach tj. Dniach wspólnoty, Ewangelizacjach itp.
Młodzież w ubiegłym roku zorganizowała dwa kiermasze ciast, a także współorganizowała styczniowy koncert kolęd w naszym kościele.

Wszystkie zebrane dzięki temu pieniążki przeznaczyli na wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne, na które w tym roku sześcioro z nich udało się jako uczestnicy, a także trzy osoby jako animatorzy. Uczestniczyli także w tym roku w weekendowych rekolekcjach w Bielsku Lipniku, oraz wraz
z innymi grupami w wycieczce do Turzy. Dziękujemy naszej młodzieży za ich obecność, modlitwę
i zaangażowanie w życie parafii. Szczególne podziękowania nalezą się animatorom, którzy podejmowali się trudu prowadzenia spotkań w grupach, a także moderatorowi Robertowi Klubie za koordynowanie życia wspólnoty.
Można by wiele jeszcze napisać ale i czasu mało i nie za dużo miejsca. Nie podlega jednak
wątpliwości, że nasza parafia, choć najmniejsza z pośród chorzowskich wspólnot, to jednak wspólnota żywa, i niech tak pozostanie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego
by parafia była żywym organizmem dziś należą się wielkie podziękowania i wyrazy szacunku za
cały włożony wysiłek. Bóg zapłać. I prosimy o więcej!! Udanych wakacji i urlopów.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na
wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
Intencja misyjna: Aby wobec nierówności społecznych chrześcijanie
Ameryki Łacińskiej mogli świadczyć o miłości do ubogich i aby mieli
udział w tworzeniu bardziej braterskiego społeczeństwa.

wydarzyło się...
1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa,
której przewodniczył oraz homilię wygłosił biskup pomocniczy naszej archidiecezji ks. bp Adam
Wodarczyk. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.
4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców
Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Marka Szkudło.
Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.
6 maja - odbyło się w naszej parafii bierzmowanie. 14 młodych parafian z rak ks. bpa Marka Szkudło przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskie.
10 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 37 dzieci. W tym również 5 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.
15 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w
Krakowie i sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. W pielgrzymce uczestniczyli
również liczni parafianie.
18 maja – Apelem jasnogórskim w naszym kościele uczciliśmy 95 urodziny św. Jana Pawła II.
30 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl. pod hasłem
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Z naszej parafii wyruszyła około 35-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. Proboszcz oraz Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże
wygłosił kard. Gerhard Muller prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu, zaś głównym celebransem był kard. Stanisław Dziwisz. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tys. mężczyzn.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
1. Guzia Piotr
par. Dobrego Pasterza w Chorzowie
Zimoch Marta
par. św. Wawrzyńca w Chorzowie
2. Kołodziejczyk Łukasz
Jurczyńska Aleksandra

par. św. Wawrzyńca w Chorzowie
par. MB Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce
Wielkiej

3. Ledwoń Dominik
Krzyż Katarzyna

par. Najw. i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu
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 okazja do spowiedzi św.
W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw:
w niedziele Msze św. są o godz.: 7.30; 9.00; 11.00 15.00/w skansenie/ i 17.00. W tygodniu: w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. jest o godz. 7.00 zaś we wtorek,
czwartek i w sobotę o godz. 18.00.
W niedzielę (5.07) obchodzimy XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
W poniedziałek (6.07) obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
W środę (8.07) przypada wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.
W sobotę (11.07) obchodzimy święto św. Benedykta, patrona Europy. W tym dniu w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługa sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
W niedzielę (12.07) przypada XV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii, na remont więźby dachowej.
W poniedziałek (13.07) swoje urodziny obchodzi ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk w Jego
intencji o godz. 7.00 odbędzie się Msza św., w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską,
przed Mszą św. o godz. 6.30 odbędzie się różaniec, a po Mszy św. procesja fatimska.
W środę (15.07) przypada wspomnienie św. Bonawentury.
W czwartek (16.07) obchodzimy wspomnienie NMP z Góry Karmel.
W piątek (17.07) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
W niedzielę (19.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
Stały konfesjonał od poniedziałku 29 czerwca przez całe wakacje (od lipca do sierpnia)
tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
6 lipca odbędzie się 50 Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasną Górę. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 10.00
w bazylice jasnogórskiej. W programie pielgrzymki: o godz. 11.00 Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Adama Wodarczyka, o godz. 13.30 Droga Krzyżowa na Wałach
oraz o 14.30 Nabożeństwo Lourdzkie.
W dniach 26-30 sierpnia organizowana jest 39 Piesza Pielgrzymka Chorzowian na Jasną
Górę. Koszt pielgrzymki to 120 zł. Zapisy w zakrystii. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gazetce parafialnej.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

