Poniedziałek
20.07 Poniedziałek
7.00 Za ++ z rodzin Krzemińskich
7.00 Za + Werbera Grischek w 30 dniu
i Zaczyńskich
po śmierci od rodziny

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

Intencje Mszalne
20.07 - 2.08
27.07

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 351/2015

Wtorek
18.00 Za + Annę w dniu urodzin

28.07
21.07 Wtorek
18.00 Za + Martę Bajer w 1 roczn. śmierci

Środa
7.00 Za + Ernę Nowak od Żywego
Różańca

22.07 Środa
7.00 Za + Ernę Nowak od Żywego
Różańca

29.07

30.07
Czwartek
23.07 Czwartek
18.00 Za ++ Stefanię i Jerzego Anders
18.00 Za + Mariana Rychlickiego
z okazji urodzin
od sąsiadów z ul. Kościuszki 26
31.07
Piątek
24.07 Piątek
7.00
7.00 Za + siostrę Teresę Skupińską
w 1 roczn. śmierci
Sobota
1.08
Sobota
25.07 18.00 Za + ojca Erwina w 7 roczn. śmierci,
+ matkę Irmgardę
18.00 Dz. bł. w intencji Renaty i Krzysztofa
Siekiera z okazji 30 roczn. ślubu
Niedziela
2.08
Niedziela
26.07 7.30 Za +_ Marię Miszke w roczn. śmierci,
++ męża i syna
7.30 Za + Mariana Rychlickiego w 30 dniu
9.00 Za + męża Joachima Rechtę
po śmierci
w 32 roczn. śmierci, ++ rodziców
9.00 Za + brata Wincentego
z obu stron
11.00 Za ++ lokatorów z ul. Konopnickiej
11.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty
23, 23A,23B
i Andrzeja Salomon z okazji 35
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji syna
roczn. ślubu
Tymoteusza z okazji urodzin
15.00 /skansen/ Za + ASdelajdę Gerstner,
oraz Magdaleny i Rafała Gajda
++ ojca i brata
z okazji roczn. ślubu
17.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty z okazji 17.00 Dz. bł. w intencji Reginy z okazji
60 roczn. urodzin
urodzin

KOMUNIKAT PO IV SESJI PLENARNEJ
II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
20 czerwca odbyła się czwarta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło od dokończenia prac nad
projektem Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Między sesjami projekt
został poszerzony o szereg zaleceń dotyczących włączenia treści ewangelizacyjnych do tradycyjnego duszpasterstwa. Każdy wierzący powinien bowiem od czasu do czasu powracać myślą i sercem do najbardziej podstawowych treści i doświadczeń swojej wiary.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja i dyskusja nad dwoma projektami.
Pierwszy dotyczył odpowiedzialności Kościoła katowickiego za osoby żyjące w różnych formach życia konsekrowanego, czyli naśladując Chrystusa
w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie - w zakonach, instytutach świeckich
czy jako dziewice konsekrowane.
W drugim projekcie zostały przedstawione kwestie ekonomiczne. Zaproponowano w nim kilka priorytetów dotyczących zarządzania majątkiem kościelnym - wśród nich znajduje się między innymi przypomnienie obowiązku tworzenia w każdej parafii rad ekonomicznych. Projekt zwraca też uwagę na pewne praktyczne rozwiązania służące odciążeniu proboszczów
od obowiązków administracyjnych; temu ma służyć na przykład propozycja powołania przy ekonomie archidiecezjalnym grupy ekspertów od kwestii związanych z zarządzaniem, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych.
Kolejna sesja plenarna odbędzie się 19 września i zaprezentowane zostaną
na niej projekty Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Podkomisji
ds. Głoszenia Słowa Bożego. Bardzo prosimy o modlitwę o światło Ducha
Świętego dla członków Synodu.
ks. Grzegorz Strzelczyk
Sekretarz II Synodu
Archidiecezji Katowickiej

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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.

W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzane przez Dzieci
Maryi.
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 (19.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
We środę (22.07) przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny.
W czwartek (23.07) obchodzimy święto św. Brygidy, patronki Europy.
W piątek (24.07) przypada wspomnienie św. Kingi.
W sobotę (25.07) przypada święto św. Jakuba Ap. oraz wspomnienie dow. św. Krzysztofa, patrona kierowców, z związku z tym po mszy św. wieczornej i po wszystkich niedzielnych Mszach św. będziemy błogosławili kierowców, ich samochody oraz inne pojazdy
mechaniczne.
W niedzielę (26.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
W środę (29.07) przypada wspomnienie św. Marty.
W piątek (31.07) obchodzimy wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.
W sobotę (1.08) obchodzimy wspomnienie św. Alfonsa Liguriego. W tym dniu rozpoczyna się miesiąc sierpień, w którym wzywamy do trzeźwości i abstynencji, parafialna księga
trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św. Barbary.
W niedzielę (2.08) obchodzimy XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W tym dniu przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą zyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią
„Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
Tegoroczny odpust parafialny odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia. Kaznodzieją odpustowym i sumistą będzie kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach ks. Jan Smolec.

Przyjęli chrzest
4.06 – Aleksander Olejnik
6.06 – Antoni Kaczmarek
7.06 – Maria Glogasa
7.06 – Tobiasz Czembor

14.06 – Maja Kubicka
14.06 – Piotr Hadamik
14.06 – Anna Cyroń
21.06 – Piotr Sopora

Sakrament małżeństwa przyjęli:
4.06 – Kil Adam i Swatek Monika
6.06 – Sorokin Jurij i Felczak Aneta
6.06 – Kacprzak Patryk i Rotecka Martyna
6.06 – Wujak Marek i Białas Helena
13.06 – Nowak Dominik i Kwiatek Natalia
13.06 – Śliwka Mariusz i Kaniewska Agnieszka
13.06 – Steuer Łuksz i Janik Ewa
13.06 – Zaręba Krystian i Wojtal Agnieszka

Odeszli do Pana
10.06 – Moszner Anna l. 86
24.06 – Rychlicki Marian l.81
29.06 – Piela Lidia l. 61
30.06 – Koźlik Maria l. 81
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Błasiak Maciej
par. Pierwszych Męcz. Polskich w Częstochowie
Goraus Katarzyna par. św. Wawrzyńca w Chorzowie

Stały konfesjonał od poniedziałku 29 czerwca przez całe wakacje (od lipca do sierpnia)
tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
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.
W dniach 24 – 27 sierpnia 2015 roku w domu kleryckim na Bobczonce (w Beskidzie
Śląskim) odbędą się rekolekcje dla szukających drogi. Zapraszamy na nie młodzież męską
(uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów…) Koszt udziału 100 zł (50 zł płaci
uczestnik, 50 zł parafia)
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

