Poniedziałek
17.08 Poniedziałek
24.08
7.00 W intencji II Róży Różańcowej
7.00 Za + męża Norberta z okazji urodzin
św. Jacka
Wtorek
25.08
Wtorek
18.08 18.00 Dz. bł. w intencji Olgi Blok
18.00 Dz. bł. w intencji Karola Pilota
z okazji 4 roczn. urodzin
z okazji 18 roczn. urodzin
Środa
26.08
Środa
19.08 7.00 Za + Jana Ochudło w 30 dniu po
7.00 Za + matkę Florentynę w roczn.
śmierci
śmierci, + ks. Stanisława Krzoskę
Czwartek
27.08
Czwartek
20.08 18.00 Za + matkę Janinę Kruczkowską
18.00 W intencji rodzin Wejs Bukowski
w 20 roczn. śmierci
Piątek
7.00 W pewnej intencji

21.08 Piątek
7.00 Za + Jadwigę Rychlicką
z okazji 9 roczn. śmierci
Sobota
22.08
18.00 Za + Rajholda Pasiekę, ++ rodziców Sobota
z obu stron
18.00 Za + matkę Elżbietę Stolorz
Niedziela
23.08
7.30 Za + Janinę Kula w 1 roczn. śmierci,
męża Józefa, ++ z pokrew. z obu
stron
9.00 Dz. bł. w intencji synów z okazji
urodzin, + męża Mieczysława
11.00 Za + męża Jana Stokłosę,
córkę Marię, zięcia Andrzeja,
++ z pokrewieństwa
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Edwarda
Kowalskiego z okazji 60 roczn.
urodzin, Tomasza Kruk z okazji 42
roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Marii Raczak
z okazji 75 roczn. urodzin

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

Intencje Mszalne
17.08 - 30.08

28.08

29.08

Niedziela
30.08
7.30 Za + Stanisława Sas w 10 roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron
9.00 Dz. bł. w intencji Mirosławy
i Wiesława z okazji roczn. ślubu
11.00 Dz. bł. w intencji Urszuli i Józefa
Niedbała z okazji 45 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Za + Krzysztofa Bożek
w 1 roczn. śmierci
17.00 Dz. bł. w intencji Sabiny Matjaszyk
z okazji 50 roczn. urodzin
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Zaproszenie na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt
do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich
Drodzy Diecezjanie!
Drogie Siostry w Chrystusie!
W duchu Magnificat, w duchu Maryjnego dziękczynienia za „wielkie rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny”, przez wstawiennictwo Pani Piekarskiej,
którą w litanii nazywamy „oparciem ludu śląskiego”, zapraszam w nadchodzącą
niedzielę 16 sierpnia kobiety i młodzież żeńską do udziału w tradycyjnej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej.
Wspólnie wyrazimy wdzięczność Bożej Opatrzności za dar ukoronowanego
90 lat temu wizerunku Pani Piekarskiej, za 90 lat istnienia naszego lokalnego Kościoła
oraz
za
wiarę
i
zaangażowanie
naszych
przodków
w budowanie katowickiej wspólnoty ludu Bożego.
Ponadto, w trwającym Roku Życia Konsekrowanego podziękujemy za posługę sióstr zakonnych w naszej archidiecezji i będziemy prosili o dar nowych
powołań do służby Bogu i Kościołowi na wzór Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej.
Drogie Siostry w Chrystusie!
Zapraszam do Piekar „wszystkie pokolenia”– od osób najstarszych po najmłodsze! Liczę na obecność reprezentacji wszystkich parafii, zwłaszcza na kobiety
zaangażowane w ruchy katolickie i wspólnoty modlitewne!
Zapraszam kobiety żyjące w związku małżeńskim i kobiety stanu wolnego;
zapraszam
młodzież
żeńską,
związaną
z
Ruchem Światło-Życie
i Dzieci Maryi oraz wolontariuszki przygotowujące Światowe Dni Młodzieży.
Zapraszam kobiety związane zawodowo z edukacją, ze światem kultury
i nauki; zapraszam Służbę Zdrowia.
Słowa zaproszenia kieruję do kobiet, które zajmują odpowiedzialne stanowiska w świecie polityki i samorządu, a także do tych, które ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie przedsiębiorstw i firm.
Drogie Siostry w Chrystusie!
Kolejny raz będziemy mieli okazję razem z Maryją powierzyć siebie i swoje osobiste intencje Bogu „miłosiernemu, cierpliwemu i litościwemu” (Ps 103,8).
Naszym wspólnym gościem będzie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, który będzie przewodniczył Mszy św. i wygłosi homilię. Biskup
pomocniczy Jan Sobiło z diecezji charkowsko-zaporoskiej podzieli się z nami
w czasie nieszporów informacjami o aktualnej sytuacji na wschodniej Ukrainie.

Kobiety, które nie będą mogły pielgrzymować do piekarskiego sanktuarium, zachęcam do duchowej łączności z pątniczkami, którą ułatwi transmisja
Mszy św. w Radiu eM, Radiu Katowice i Radiu Piekary.
Pielgrzymującym do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
oraz wszystkim tworzącym Rodzinę Kościoła Archidiecezji Katowickiej
z serca błogosławię.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc sierpień:
Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Intencja misyjna: Abyśmy byli wsparciem dla tych, którzy znaleźli
się na marginesie ludzkiego życia i społeczeństwa.

Wydarzyło się…
W maju – przekazaliśmy do zbiorów Muzeum Organów Śląskich, działającym
przy Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Katowicach, fisharmoniom firmy „Wilhelm Emmer” z Berlina. Fisharmonia ta od wielu
lat stała bezużyteczna na chórze naszego kościoła. Jak pisze w liście do naszej
parafii prof. zw. dr hab. Julian Gembalski fisharmonia po przeprowadzeniu niezbędnych remontów, będzie ważnym uzupełnieniem zbiorów muzeum i będzie na
stałej wystawie tegoż muzeum.
4 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego
Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Mościckiego i Paderewskiego. Ołtarze stały: I – na początku ul. Mościckiego przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci; II – na końcu ul. Mościckiego przygotowany przez Radę
Parafialną; III – na końcu ul. Paderewskiego przygotowany przez p. Oleś; IV –
przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez młodzież. Procesja odbyła się
przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.
25 czerwca - odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.
26 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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 (16.08) obchodzimy XX Niedzielę Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka kobiet
i dziewczyn do Piekar Śl.. Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka, na którą wszystkich parafian, a szczególnie Panie serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek (17.08) obchodzimy uroczystość św. Jacka, głównego patrona
archidiecezji i metropolii katowickiej. O godz. 7.00 odbędzie się Msza św.
w intencji III Róży Różańcowej p/w św. Jacka.
W czwartek (20.08) obchodzimy wspomnienie św. Bernarda.
W piątek (21.08) przypada wspomnienie św. Piusa X.
W sobotę (22.08) obchodzimy wspomnienie NMP Królowej.
W niedzielę (23.08) przypada XXI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (24.08) przypada święto św. Bartłomieja, Ap.
W środę (26.08) obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej.
W czwartek (27.08) obchodzimy wspomnienie św. Moniki
W piątek (28.08) przypada wspomnienie św. Augustyna.
W sobotę (29.08) przypada wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
W niedzielę (30.08) obchodzimy XXII 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.
Organizatorzy 39 Pieszej Pielgrzymki Chorzowian na Jasną Górę informują,
że Z przyczyn niezależnych od nich Pielgrzymka Chorzowian będzie trwała
do 29 sierpnia - a nie jak informowali wcześniej do 30 sierpnia. 29 sierpnia odbędzie się planowany przejazd autokarem, który miał się odbyć dzień później.
Z powodu skrócenia czasu trwania pielgrzymki cena spada do 95 złotych. Zapisy
w parafii św. Jadwigi. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej parafii
św. Jadwigi w Chorzowie.
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

