Intencje Mszalne
18.07 - 31.07
Poniedziałek
18.07 Poniedziałek
25.07
7.00 Dz. bł. w intencji Beaty Kukowki
7.00
z okazji 50 roczn. urodzin
Wtorek
26.07
Wtorek
19.07 18.00 Dz. bł. w intencji Anny Kołodziej
18.00 Za + Lubomira Koniecznego
27.07
w 4 roczn. śm., ++ rodziców Janinę Środa
7.00
i Zygmunta Koniecznych, Gertrudę
i Maksymiliana Walosów,
Czwartek
28.07
++ z rodziny
18.00 Za + Jana Ochudło w 1 roczn. śmierci
Środa
20.07
Piątek
29.07
7.00 Dz. bł. w intencji Marii Lisieckiej
7.00
z okazji 80 roczn. urodzin
30.07
Czwartek
21.07 Sobota
18.00 Za + matkę Adelajdę Gerstner
18.00 Za ++ teściów Pawła i Salomeę
w roczn. śmierci
Kurowskich

31.07
Piątek
22.07 Niedziela
7.30
7.00 Za + Annę Szewioła z okazji urodzin
9.00 Za + Stefana Doktorczyka z okazji
urodzin od żony z dziećmi
Sobota
23.07
11.00 Dz. bł. w intencji Ireny Smolin
18.00 Za ++ Stefanię i Jerzego Anders
z okazji 87 roczn. urodzin
Niedziela
24.07 15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Niny
7.30
Kantorowicz z okazji 1 roczn.
9.00 Za + męża Stanisława w 15 roczn.
urodzin
śmierci, ++ rodziców z obu stron
17.00 Za + Mieczysława Salamon
11.00 Za + siostrę Teresę Skupińską,
z okazji roczn. śmierci
jej męża, rodziców z obu stron
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji
Tymoteusza z okazji 10 roczn.
urodzin oraz rodziny Gajda
17.00 Za ++ Alberta, Wojciecha, Elżbietę,
Gertrudę, Antoniego

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

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 377/2016

Światowe Dni Młodzieży

Najważniejszym wydarzeniem życia Kościoła w Polsce będą
zapewne Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczną się 20 lipca
i potrwają do 31 lipca. Jednak już w niedzielę 17 lipca będziemy
gościli w naszej parafii o godz. 18.00 młodzież z Burkina Faso –
uczestników Światowych Dni Młodzieży, która przyjechała do Polski razem
z ks. Blaise Quedraogo, którego kilka lat temu gościliśmy w naszej parafii. Wcześniej
Goście z Afryki będą gościli na Mszy św. w skansenie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na to wyjątkowe spotkanie z kulturą i religijnością afrykańską.
W czasie „dni w diecezji”, które trwają od 20 do 25 lipca w naszej parafii będziemy gościli ponad 40 pielgrzymów z Anglii, ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej
św. Jana, dla której główną siedzibą są Katowice. Program pobytu w Katowicach pielgrzymów z Anglii jest wywieszony w gablotce. Naszych gości powitamy już jednak
dzień wcześniej tj. 19 lipca ok. godz. 19.00. Codziennie od środy do piątku Wspólnota
św. Jana będzie miała swoje spotkania w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. W czwartek i w piątek w godz. 15.00 - 18.00 w trzech miejscach Katowic będzie przeprowadzała ewangelizację: w parku Kościuszki; przed teatrem Wyspiańskiego i w „Strefie Kultury” koło NOSPR-u. Zapraszam i zachęcam, aby udać się do Katowic w wyznaczone miejsca, aby zobaczyć jak nasi Goście z Anglii żyją wiarą i nią
się dzielą.
Ważnym wydarzeniem dla naszej Ojczyzny będzie uroczysta Msza św. sprawowana przez Ojca Św. Franciszka w Częstochowie na Jasnej Górze w piątek
29 lipca. Msza św. jubileuszowa 1050 rocznicy chrztu Polski rozpocznie się
o godz. 10:30. Koleje Śląskie gwarantują darmowe przejazdy z Katowic do Częstochowy i z powrotem. Na tej trasie zostaną uruchomione dodatkowe pociągi. Więcej
informacji na stronie internetowej Kolei Śląskich.
Szczególnym dniem w naszej Archidiecezji jest sobota 23 lipca, który jest
dniem centralnym wszystkich pielgrzymów dla naszej Archidiecezji. W godzinach
dopołudniowych większość pielgrzymów ŚDM nawiedzi nasze śląskie sanktuarium
w Piekarach Śl., natomiast w godzinach popołudniowych odbędzie się centralne spotkanie wszystkich pielgrzymów na katowickim lotnisku Muchowiec.
Program spotkania jest następujący:
 15:00 Rozpoczęcie, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Koncert – prezentacja kilku
wspólnot międzynarodowych
 16:15 Góra Karmel – próba wiary (Eliasz – prorok jak ogień)- widowisko
z udziałem orkiestry symfonicznej oraz aktorów i solistów
 17:30 Msza św.
 19:00 Posiłek
 20:00 Koncert (Colony House, Steven Curtis Chapman, TGD i przyjaciele
 22:30 Zakończenie i wyjazd do parafii

Na powyższe spotkania najlepiej udać się komunikacją miejską, natomiast jeśli
ktoś wybierze się samochodem, to będzie można skorzystać z parkingów w strefie
kultury niedaleko katowickiego „Spodka” czy przy cmentarzu na ul. Murckowskiej,
skąd będą kursowały bezpłatne autobusy miejskie na katowicki Muchowiec. Z wydarzenia tego przeprowadzi transmisję nasza regionalna telewizja Katowice, także archidiecezjalne radio EM.
Dniem parafialnym jest niedziela 24 lipca, wtedy nasi goście będą uczestniczyli
we Mszy św. o godz. 11.00, a następnie wezmą udział w pikniku organizowanym
przez Urząd Naszego Miasta, przy szybie „Prezydent”.
W programie jest m. in.:
 15.00 Koncert "Mozart kontra Sinatra"
finał projektu AktywizacjaIntegracyjna przez Sztukę.
 17.00 Zespół młodzieżowy PRZYJACIELE
 18.00 Zespół ALBO I NIE
(uczestnicy VII edycji programu MUST BE THE MUSIC)
 19.30-21.00 Zespół BRACIA
Serdecznie zapraszam wszystkich na powyższe spotkania. Jeśli w nich będą
uczestniczyć nasi goście, to niech nie zabraknie gospodarzy. Czas Światowych Dni
Młodzieży to szczególny okres w życiu naszej Ojczyzny i parafii, dlatego niech przejawem naszej radości będą wywieszone flagi i ewentualnie udekorowane okna. Zbliżający się czas Światowych Dni Młodzieży to szczególny okres dla Kościoła w Polsce, obyśmy wszyscy dobrze tan czas przeżyli w Bożym błogosławieństwie.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:
Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość,
a nawet egzystencja są zagrożone.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na
Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałałem i entuzjazmem.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
1. Troszka Arkadiusz par św. Wawrzyńca Chorzów
Darowska Martyna par. Świętochłowice
2. Filipowski Krzysztof par. św. Wawrzyńca Chorzów
Sitarska Katarzyna par. Łagiewniki Śl.

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 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 (17.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczyna się XVII Ogólnopolski Tydzień
św. Krzysztofa pod hasłem „Nieśmy Miłosierdzie drogami świata”. Dlatego po każdej
Mszy św. będzie możliwość poświęcenia samochodów i motocykli. Również tego dnia
o godz. 18.00 przed naszym kościołem odbędzie się koncert i spotkanie młodzieży z Burkina Faso – uczestników Światowych Dni Młodzieży, która przyjechała do Polski razem
ks. Blaise Quedraogo, którego kilka lat temu gościliśmy w naszej parafii. Wcześniej Goście z Afryki będą gościli na Mszy św. w skansenie o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian na to wyjątkowe spotkanie.
We wtorek (19.07) nastąpi powitanie pielgr zymów uczestników Światowych Dni Młodzieży.
W piątek (22.07) pr zypada wspomnienie św. Mar ii Magdaleny.
W sobotę (23.07) obchodzimy święto św. Brygidy, patronki Eur opy. W tym dniu odbędą się Centralne Dni w Diecezji na lotnisku Muchowiec w Katowicach od godz. 15:00
do 22:00. Centralnym wydarzeniem będzie uroczysta Eucharystia o godz. 17.30 sprawowana przez ks. abpa Wiktora Skworca i około 30 biskupów z różnych stron świata. Organizatorzy informują, że dojazd samochodami osobowymi na lotnisko będzie niemożliwy
ze względu na zmianę organizacji ruchu. Samochody osobowe można będzie parkować
w centrum Katowic oraz na parkingach w Strefie Kultury (okolice „Spodka”), a także przy
cmentarzu komunalnym (ul. Murckowska). KZK GOP uruchomi dodatkowe autobusy,
które darmowo dowiozą uczestników wydarzenia na lotnisko Muchowiec, a po zakończeniu spotkania na parking
W niedzielę (24.07) obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii. O godz. 11.00 uroczysta Msza św. z udziałem uczestników
Światowych Dni Młodzieży. O godz. 15.00 przy „Szybie Prezydent” piknik organizowany
przez Urząd naszego Miasta dla uczestników ŚDM.
W poniedziałek (25.07) obchodzimy święto św. J akuba Ap.
We wtorek (26.07) pr zypada wspomnienie św. J oachima i Anny r odziców NMP
W piątek (29.07) pr zypada wspomnienie św. Mar ty. W tym dniu odbędzie się na J asnej Górze w Częstochowie Msza św. sprawowana przez papieża Franciszka z okazji 1050
-lecia chrztu Polski. Dodatkowe darmowe pociągi do Częstochowy, które zatrzymają się
na stacji Chorzów Miasto wyruszą z Katowic o godz.: 0.59; 2.10; 3.01; 4.10; 4,36; 5.04;
5.20; 5.51; 6.15; 6.48. Szczegółowe informacje w gablotce i na stronach internetowych.
Na ten dzień została udzielona dyspensa ks. Arcybiskupa od postu piątkowego.
W niedzielę (31.07) obchodzimy XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu będziemy gościli ks. Oblatów z Koszutki, który
wygłosi Słowo Boże, będzie też możliwość zakupu kalendarza misyjnego na rok 2017.
W piątek 22 lipca parafia św. Antoniego serdecznie zaprasza na Mszę św wieczorną
o godz. 1800 oraz na nabożeństwo wszystkich czcicieli św. Rity.”
Stały konfesjonał u św. Jadwigi pr zez całe wakacje od 27 czer wca do końca sier pnia
tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
„40. piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach 26-30.08.
Koszt 120 zł. Zapisy w parafiach św. Antoniego, NMP, Dobrego Pasterza i św. Jadwigi”
Można jeszcze udzielić poparcia projektowi Ustawy o ogr aniczeniu handlu w niedzielę, udzielając poparcia trzeba podać swój adres i pesel.
W lipcu i sierpniu 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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

