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

Intencje Mszalne
20.06 - 3.07
Poniedziałek
20.06
7.00 Dz. bł. w intencji Fryderyka Oleś
z okazji 50 roczn. urodzin
18.00 Za + Wiktorię Matysek w 30 dniu po
śmierci
Wtorek
21.06
7.00 Dz. bł. w pewnej intencji
18.00 Dz. bł. w intencji Ludgardy z okazji
urodzin
Środa
22.06
7.00 Za ++ teściów Paulinę i Jana, szwagra
Ewalda, Gertrudę, Ritę i Huberta
Michalik
18.00 Za + Wiktorię Matysek od sąsiadów
z ul. Skargi 6
Czwartek
23.06
10.45 W intencji dzieci przedszkolnych
z okazji zakończenia roku szkolnego
18.00 1) Za + ojca Gracjana Szołtysika
OFM w 30 dniu po śmierci
2) Za ++ Jerzego, Wandę, Zygfryda,
Sonię, ++rodziców z obu stron,
+ szwagra Andrzeja
Piątek
24.06
7.00 Za + Mariana Rychlickiego
w 1 roczn. śmierci
8.00 W intencji Dzieci i nauczycieli SP 29
z okazji zakończenia roku szkolnego
18.00 Za + żonę Magdalenę w 10 roczn.
śmierci
Sobota
25.06
18.00 Za + Janusza Knicz w dniu urodzin
Niedziela
26.06
7.30 Dz. bł. w intencji Bogumiły z okazji
urodzin
9.00 Za + córkę Marcelinę z okazji
urodzin, + męża i rodziców z obu
stron
10.30 Dz. bł. w intencji Izabeli i Tomasza
Brzezińskich z okazji 20 roczn. ślubu
12.00 Za + ojca Pawła Cebulę
15.00 /skansen/
17.00 Za + Jerzego, ++ rodziców Marię
i Wacława Piechockich

Poniedziałek
27.06
7.00 Za + Jadwigę Kubocz w 5 roczn.
śmierci
18.00
Wtorek
28.06
7.00 Za + Urszule Witecką
18.00 Dz. bł. w intencji Ireny Orwat
z okazji 75 roczn. urodzin
Środa
29.06
7.00 Za + Józefa Oparę w 23 roczn.
śmierci
18.00 Za + Andrzeja Bialik
Czwartek
30.06
7.00 W intencji kapłanów oraz nowe
powołania do służby Bożej
18.00 Za + żonę Helgę Węgrzyńską,
++ z pokrewieństwa z obu stron
Piątek
1.07
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
Sobota
2.07
18.00 Za ++ córkę i zięcia Wiesławę
i Janusza, ++ ojców Jana
i Władysława
Niedziela
3.07
7.30 Za ++ z rodziny Miszke
9.00 Dz. bł. w intencji Władysława Kotas
z okazji 70 roczn. urodzin
11.00 Dz. bł. w intencji Alicji
Kołodziejczyk z okazji chrztu
15.00 /skansen/
17.00 Za + Gertrudę Szalewską w 21 roczn.
śmierci, ++ Sabinę Adamczak, Jana
Adamczak w 1 roczn. śmierci

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 375/2016

Ramowy plan pobytu młodzieży ŚDM
w Chorzowie
(20 – 25 lipca 2016)
20.07.2016 r.
środa
Dzień
przyjazdu

W godzinach południowych odbędzie się zwiedzanie
KL AUSHWITZ. W godzinach popołudniowych przywitanie w parafiach, posiłek, zakwaterowanie.
Wieczorem ewentualne spotkanie w parafiach.

21.07.2016 r.
czwartek

Dzień do zagospodarowania przez parafie. Dzień ten
jest przeznaczony między innymi na dzieła miłosierdzia, zwiedzanie miasta, regionu. Wieczorem spotkania
modlitewne lub wieczór młodzieżowy. W godzinach
wieczornych na Skałce w Świętochłowicach zorganizowany jest m. in. Maleo Reggae Rokers, na który też
można się udać.

22.07.2016 r.
piątek

Dzień pobytu na Jasnej Górze oraz w sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl..

23.07.2016 r.
sobota

Spotkanie diecezjalne na lotnisku Muchowiec w Katowicach.

24.07.2016 r.
niedziela

Dzień w parafii. Udział naszych gości we Mszy św.,
spotkanie obiadowe w rodzinach. Od godziny 16.00
spotkanie na zaproszenie Prezydenta Chorzowa na pikniku/koncercie przy Szybie Prezydent.

25.07.2016 r.
poniedziałek

Dzień wyjazdu do Krakowa.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc czerwiec:
Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines
i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania
i solidarność.
Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki
spotkali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić

Przyjęli chrzest
24.04 – Ignacy Szypuła
1.05 – Antoni Kania
7.05 – Alicja Żurek

28.05 – Tymoteusz Wrona
28.05 – Paweł Jodłoś
29.05 – Antonina Rusin

Sakrament małżeństwa przyjęli:
23.04 – Niechwiejczyk Michał i Jankowska Anna
29.04 – Mróz Michał i Ziółkowska Natalia
7.05 – Dymet Jarosław i Nowacka Dorota
7.05 – Malok Jakub i Zachnik Barbara
13.05 – Hapeta Adam i Bołdys Anna
13.05 – Chrobak Krzysztof i Dukalska Aleksandra

Odeszli do Pana
5.05 – Doktorczyk Stefan l. 66
8.05 – Kansy Agnieszka l. 76
18.05 – Matysek Wiktoria l. 72

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona
przez Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany r óżaniec św. w intencjach Kościoła.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakr amentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec św. or az okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (19.06) obchodzimy XII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a przed kościołem
zbiórka na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka dzieci komunijnych do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Początek o godz. 12.00.
We wtorek (21.06) pr zypada wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak..
W czwartek (23.06) nie będzie Mszy św. szkolnej. O godz. 10.45 Msza św.
w intencji dzieci przedszkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego. Tego dnia
zapraszamy również dzieci do spowiedzi św. przed zakończeniem roku szkolnego: kl. II – III o godz. 15.30; kl. IV - VI o godz. 16.00; młodzież o godz. 17.30
oraz wystawienie najświętszego sakramentu. W tym dniu o godz. 17.40 odbędzie
się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszamy.

W piątek (24.06) obchodzimy ur oczystość św. J ana Chr zciciela, o godz.. 8.00
odbędzie się Msza św. w intencji dzieci oraz grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie z okazji zakończenia roku szkolnego.
W niedzielę (25.06) obchodzimy XIII Niedzielę Zwykła. Kolekta w tym dniu
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (28.06) obchodzimy wspomnienie św. Ir eneusza bpa i męcz..
W środę (29.06) obchodzimy ur oczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze
św. będą odprawione o godz. 7.00 i 18.00. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej (Świętopietrze)
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 I piątek (1.07) obchodzimy święto św. Tomasza, Ap., o godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo
do NSPJ. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na cele charytatywne.
W niedzielę (3.07) obchodzimy XIV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi pr zez całe wakacje od 27 czer wca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
6 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Pielgr zymka osób chor ych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem organizowana przez Apostolstwo Chorych,
którą poprowadzi ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita górnośląski.
Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 9.30 w bazylice jasnogórskiej, o godz. 11.00
msza święta; w programie ponadto: modlitwa różańcowa, konferencja dla chorych, koncert smyczkowy, Droga Krzyżowa oraz nabożeństwo lourdzkie. Duszpasterzy, służbę zdrowia, wolontariuszy, krewnych i przyjaciół osób chorych prosimy o udzielenie im pomocy w dotarciu na Jasną Górę oraz w godnym przeżyciu
pielgrzymki. Sekretariat Apostolstwa Chorych organizuje przejazd spod katedry
Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 6.30. Zapisy w Sekretariacie,
telefon: 32 251 21 52
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla mieszkańców miasta
Chorzowa, które będą miały miejsce w Domu rekolekcyjnym w Brennej w dniach
20-23 czerwca. Czas duchowej odnowy połączony z odpoczynkiem w zaciszu
Beskidu Śląskiego będzie okazją do pogłębienia wiary i oderwaniem się od codzienności, spotkaniem z śląską tradycją. Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek
(20.06), kolacją o godz. 18.00, zakończenie w czwartek (23.06) obiadem o godz.
13.00. W programie codzienna Msza św., konferencje, nabożeństwa itp. Całkowity koszt z wyżywieniem 180 zł./os.. Rekolekcje poprowadzi nasz parafianin
ks. Marek Gwioździk.
W czerwcu i w lipcu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze
św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także
uczynkiem miłosierdzia względem duszy. Plan wolnych intencji mszalnych jest
wywieszony w gablotkach.

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

