Intencje Mszalne
4.01 - 17.01
Poniedziałek
4.01 Poniedziałek
11.01
7.00 1) Za ++ rodziców Jana i Marię
7.00 1) Dz. bł. w pewnej intencji
Drenda
2)
2) Za + Joachima Strakler w 30 dniu
Wtorek
12.01
po śmierci
7.00
Wtorek
5.01 9.00 W intencji członków Żywego
7.00
Różańca
18.00
Środa
13.01
Środa
6.01 7.00
7.30 Za ++ 2015 r.
9.00 W intencji członków Legionu Maryi
9.00
Czwartek
14.01
10.30
7.00 1) Za + męża Stefana z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji rodzin Matjaszyk,
urodzin, ++ rodziców i teściów
Jabłonka, Urbańskich, Stachowicz
2) Za ++ rodziców Feliksę
17.00
i Stanisława, brata Waldemara
Czwartek
7.01
Piątek
15.01
7.00 1) Za + brata Tadeusza w 15 roczn.
7.00 1)
śmierci, ++ rodziców
2)
2)
16.01
8.01 Sobota
18.00 Za + Eugeniusza Kaczmarek
w 10 roczn. śmierci, Martę Muller
w 10 roczn. śmierci,
Sobota
9.01
++ z pokrewieństwa
18.00 1) Dz. – bł. w intencji Gabrieli Pilot
Niedziela
17.01
z okazji 55 roczn. urodzin
7.30 Za ++ Lucynę i Jana Morcinek
2) Dz. – bł. w intencji Wandy Kulak
9.00 Za + Stefana Dul w 21 roczn. śmierci,
z okazji 85 roczn. urodzin
++z rodziny Iwan, Dul
Niedziela
10.01 10.30 Za + męża Józefa w roczn. śmierci,
7.30 Za ++ rodziców Martę i Józefa
++ rodziców z obu stron i pokrew.
Wloczek, siostrę Małgorzatę,
12.00 Za + Jerzego Piechockiego
Bernarda Poloczek
od Dzieranowskich
9.00 Za + córkę Marcelinę w 1 roczn.
17.00 Dz. bł. w intencji Joanny i Sebastiana
śmierci, + męża, ++ rodziców z obu
Klobutowskich z okazji 5 roczn.
stron
ślubu oraz synów Jana i Andrzeja
10.30 Dz. bł. w intencji Krystyny i Adama
Adamiec z okazji 50 roczn. ślubu
12.00 Dz. bł. w intencji Łucji i Józefa
Hensel z okazji 50 roczn. ślubu
17.00 Za + męża Tadeusza w roczn.
śmierci, brata Mariana, ++ z pokrew.
z obu stron
Piątek
7.00 1) Za ++ zalecanych
2)

WAWRZYN
www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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Co powinieneś wiedzieć
o ŚDM?
Drodzy Parafianie, wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Nasza parafia również przygotowuje się do tych obchodów. Są to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami,
duszpasterzami, biskupami i papieżem
gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Jako datę ustanowienia ŚDM przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 roku.
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był Święty Jan Paweł II, który
zgromadził młodych między innymi w: Rzymie, Buenos Aires, Częstochowie
i Paryżu. Po jego śmierci kontynuatorem i orędownikiem tych obchodów stał się
emerytowany Benedykt XVI. Następnie tę inicjatywę przejął papież Franciszek.
To on ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie.
Celem organizowanych dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła
Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki krążące po całym świecie i gromadzące
młodych na modlitwie. Są to Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani, podarowane przez Jana Pawła II.
Również i Wy drodzy Parafianie możecie wesprzeć to dzieło poprzez:
przyjęcie młodych pielgrzymów do swoich domów, datki na wyjazd młodzieży
z naszego rejonu do Krakowa oraz modlitwę w intencji papieża, kapłanów, wolontariuszy, a przede wszystkim młodzieży biorącej udział w tym wydarzeniu.
Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży koordynuje Diecezjalne
Centrum ŚDM. Zadaniem Centrum jest przygotowanie całości Tygodnia Misyjnego, koordynacja peregrynacji symboli ŚDM oraz współpraca i pomoc Rejonowym
i Parafialnym Centrom. Centrum działające przy naszej parafii również rozpoczęło planowanie i przygotowania do Tygodnia Misyjnego.
Zapraszamy chętnych do zaangażowania się w wolontariat przy naszej
parafii. Ruszyły także zapisy na Dni Krakowskie ŚDM. Więcej informacji na ten
temat uzyskacie Państwo w kancelarii parafialnej oraz na parafialnej stronie portalu Facebook.
Zapraszamy i prosimy o modlitwę,
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne
religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Intencja misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce
Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Przyjęli chrzest
8.11 – Artur Borkowski
8.11 – Nina Kantorowicz
15.11 – Jakub Pawleta
15.11 – Hanna Pawłowska
15.11 – Natalia Klusko

15.11 – Alice Piercy
15.11 – Ewa Słoma
21.11 – Jan Gębski
6.12 – Alicja Gano

Sakrament małżeństwa przyjęli:
19.12 – Izabela Jakoktochce i Dawid Goniwiecha
26.12 – Katarzyna Zajdel i Tadeusz Skrzypczak
26.12 – Róża Król i Szymon Domeradzki

Odeszli do Pana
20.12 – Książek Tadeusz l.85
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany różaniec św. w intencjach
Kościoła
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (3.01) przypada II Niedziela po Bożym Narodzeniu. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci ze Szkoły. O godz. 16.30 nabożeństwo kolędowe z udziałem dzieci Maryi.
W okresie kolędowym (do 15 stycznia) od poniedziałku do piątku z powodu
kolędy nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 oraz Mszy św. szkolnej, nie będzie także wieczornych nabożeństw. Również kancelaria parafialna
w godzinach popołudniowych będzie nieczynna.
We wtorek (5.01) o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., która będzie odprawiona
z wigilii uroczystości Objawienia Pańskiego.
We środę (6.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli),
Msze św. będą odprawione tak jak w każdą niedzielę: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00
i 17.00. Kolekta będzie przeznaczona na misje. W tym dniu obchodzimy Dies
Episcopi – modlimy się za naszego ks. abpa Wiktora Skworca oraz dwóch biskupów pomocniczych ks. bpa Marka Szkudłę i ks. bpa Adama Wodarczyka, którzy
obchodzą 1 rocznicę konsekracji.

W sobotę (9.01) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii.
W niedzielę (10.01) przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem
chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła.
O godz. 16.00 zapraszamy na jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola przy
ul. Poniatowskiego.
W wtorek (12.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków Żywego Różańca, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich
członków Żywego Różańca zapraszamy.
W środę (13.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków i auxyliatorów Legionu Maryi, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie
wszystkich Legionistów zapraszamy
W III piątek (15.01) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (16.01) odbędzie się kolęda dodatkowa na indywidualne zgłoszenia,
dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia
chętnych chcących przyjąć księdza w tym dniu przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
W niedzielę (17.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na archidiecezję. O godz. 18.00 zapraszamy na koncert kolęd, pastorałek i pieśni chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu „Przyjaciele ks. Łukasza”
oraz dzieci Marii.
Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłasza o możliwości dokonywania zapisów na udział w krakowskich Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 25 lipca do 1 sierpnia 2016 r.. Koszt w całym tygodniu 690 zł. + 10 euro
(ok. 730 zł). Istnieje także możliwość wykupienia tylko opcji weekendowej
(od 29 lipca do 1 sierpnia). Jej cena wynosi ok. 330 zł.. W obu cenach zawiera się
transport, wyżywienie, nocleg. Zapisów razem z wpłatą zaliczki w wysokości
150 zł. można dokonywać w kancelarii.
Starochorzowski Dom Kultury oraz parafia św. Marii Magdaleny zapraszają
na VI CHORZOWSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI. Początek o godz. 17.00
przy kościele w Chorzowie Starym.
W styczniu i lutym jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze św.
za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także
uczynek miłosierdzia względem duszy. Plan wolnych intencji mszalnych jest wywieszony w gablotkach.
Serdecznie zapraszamy członków Żywego Różańca do Panewnik na adorację
Bożego Żłóbka w sobotę 9 stycznia 2016 r.. W programie: 11.00 - wspólne kolędowanie oraz modlitwa różańcowa - tajemnice radosne; 12.00 - Msza św. pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Adama Wodarczyka
W okresie kolędowym od 28.12 do 25.01 nie będzie stałego konfesjonału w kościele św. Jadwigi. Kapłani będą spowiadać 15 min. przed każdą Mszą św.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na koncert kolęd,
który odbędzie się w niedzielę 10.01 o godz. 16.00 w kościele im. ks. M. Lutra
w Chorzowie.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

