Intencje Mszalne
1.08 - 14.08
1.08 Poniedziałek
8.08
7.00 W intencji Róży Różańcowej
p/w św. Dominika
Wtorek
2.08
18.00 Za + Czesława Zawiszę z okazji
Wtorek
9.08
ur. od matki chrzestnej,
18.00 Za + Władysława Biel w 30 roczn.
++ rodz. Magdalenę i Edwarda,
śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo
siostrę Sonię
z obu stron

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

Poniedziałek
7.00

Środa
3.08 Środa
10.08
7.00 Za + męża Joachima w 33 roczn.
7.00 Za parafian
śmierci, ++ rodziców z obu stron
18.00 Za + męża Henryka, siostrę Gertrudę
z okazji roczn. śmierci
Czwartek
4.08
18.00 Za ++ Stefanię i Eugeniusza
Czwartek
11.08
Romanowskich
18.00 Za ++ rodziców, teściów, Irenę
Głowieńską, ++ rodzeństwo z rodziny
Piątek
5.08
Kołodziej
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
Piątek
12.08
7.00 Za + syna Mariusza w roczn. śmierci
Sobota
6.08
Sobota
13.08
18.00
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Niedziela
7.08
Fatimskiej oraz parafian
7.30
9.00 Za ++ rodziców Marię i Bogumiła
Niedziela
14.08
z okazji urodzin
7.30 Za + Marię Miszke, + męża i syna
11.00 Dz. bł. w intencji Barbary i Norberta
9.00
Nowak z okazji 50 roczn. ślubu
11.00 Suma odpustowa w intencji parafian
15.00 /skansen/
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Renaty
17.00
i Andrzeja Stawowych
z okazji 50 roczn. ślubu
17.00 Dz. bł. w intencji Ireny Kujtkowskiej
z okazji 50 roczn. urodzin
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Światowe Dni Młodzieży
w parafii

Bardzo pięknym pełnym koloru i radości były
Światowe Dni Młodzieży jakie przeżyliśmy
w parafii w minionym tygodniu, w ramach diecezjanach dni ŚDM. Już w niedzielę 17 lipca doświadczyliśmy przedsmaku czym są Światowe
Dni Młodzieży, kiedy gościliśmy w naszej parafii
grupę 13 młodych Afrykańczyków z Burkina Faso, którzy przybyli do Polski
z ks. Blaise Quedraogo, którego kilka lat temu gościliśmy w naszej parafii. Goście
z Afryki o godz. 15.00 uczestniczyli we Mszy św. w Skansenie, później wystąpili
na estradzie w Skansenie. O godz. 18.00 odbyło się spotkanie parafian przed naszym kościołem. Goście z Afryki uradowali nas swoim śpiewem i tańcami, tak
charakterystycznym dla tego regionu, były również wspólne śpiewy i modlitwa.
Nasi Goście zostali obdarowani przez jedną z parafianek kwiatami oraz dużym
koszem polskich słodyczy. Po kolacji na probostwie odjechali do parafii wireckiej, w której przebywają na czas trwania ŚDM.
We wtorek 19 lipca przyjechała do naszej parafii grupa 39 Anglików ze
Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Jana. Z grupą tą przyjechał ks. Benedict, brat
John, siostra Mary-Faustina oraz katechetka Catherina. Po krótkiej modlitwie
i powitaniu w kościele, Młodzi z Londynu przeszli na probostwo gdzie zjedli kolację, a następnie zostali rozdzieleni wśród 19 rodzin naszej parafii, którzy zdecydowali się na przyjęcie pielgrzymów. Od pierwszych chwil dało się wyczuć niesamowitą serdeczność i życzliwość zarówno ze strony gospodarzy jak i gości. Codziennie od środy do piątku nasi Goście wyjeżdżali wcześnie rano do Katowic,
gdzie w katedrze Chrystusa Króla, Wspólnota Ewangelizacyjna św. Jana realizowała swój program pobytu w Polsce, wracali natomiast bardzo późno wieczorem.
Ponadto Młodzi Londyńczycy w środę nawiedzili obóz koncentracyjny w Auschwitz, zaś w czwartek i piątek ewangelizowali w wybranych punktach Katowic.
W sobotę 23 lipca uczestniczyli w dniu diecezjalnym. Rano udali się do
naszego śląskiego sanktuarium w Piekarach Śl., zaś popołudnie i wieczór spędzili
na katowickim lotnisku Muchowiec, gdzie w 1983 roku odbyło się wielkie spotkaniu Górnoślązaków z Janem Pawłem II. Tam uczestniczyli w modlitwach, koncertach, widowiskach plenerowych, a przede wszystkim w uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. abpa Wiktora Skworca, 25 biskupów i ponad 200 księży z całego świata.
Niedziela 24 lipca dzień parafialny ŚDM, po śniadaniu w rodzinach,
o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. z pielgrzymami z Anglii, razem
z ks. prob. Eugeniuszem sprawował ją ks. Benedict. Czytania mszalne były czytane w języku polskim i angielskim, również krótkie homilie wygłosili obydwaj
kapłani.

Po Mszy św. przed kościołem odbyły się wspólne śpiewy, tańce oraz zdjęcia.
O godz. 13.00 na boisku „Orlik” odbył się mecz: „Polska – Anglia”. Meczowi
towarzyszył nie tylko gorący doping, ale również żar lejący się z nieba. Dla odnotowania polska drużyna wygrała 6 – 3. Następnie odbył się obiad w rodzinach,
wielu też po raz pierwszy jadło: rosół, śląskie kluski, roladę i modrą kapustę. Późne popołudnie i wieczór to czas spędzony przy szybie „Prezydent”, gdzie uczestniczyliśmy w pikniku przygotowanym przez Urząd naszego Miasta. Oprócz wielu
mieszkańców naszego Miasta, naszych „Anglików”, uczestniczyło w nim około
440 pielgrzymów z Włoch, 82 z Trynidadu i Tobago, 20 z Tanzanii, 50 z Francji,
12 z Belgii, którzy byli gośćmi w naszym Mieście. W programie pikniku na
„Prezydencie” były m. in. występy zespołu „Przyjaciele ks. Łukasza”,
„Albo I Nie” oraz „Bracia”. Wieczorem pielgrzymi z Anglii uczestniczyli
w modlitwach uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. A potem było już
tylko pożegnanie i ostatni nocleg w rodzinach oraz ostatnie śniadanie.
Chcę wyrazić wielkie uznanie i wdzięczność wszystkim parafianom zaangażowanym w przebieg Światowych Dni Młodzieży. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję w stronę rodzin, które przyjęły pielgrzymów, dziękuję wszystkim
woluntariuszom i innym osobom zaangażowanym w przebieg ŚDM. Mam nadzieję, że te dni na długo zapadną nam w pamięć i umocnią nas w naszej wędrówce ku
Chrystusowi.
Ks. Eugeniusz
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc sierpień:
Intencja ogólna: Aby spor t był okazją do br ater skiego spotkania
między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
Intencja ewangelizacyjna: Aby chr ześcijanie żyli zgodnie
z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Sakrament małżeństwa przyjęli:
27.05 – Sękala Miłosz i Wiesner MartA
28.05 – Wrona Wojciech i Chmielewska Agnieszka
3.06 – Eccheli Thomas i Gagracz Beata
4.06 – Lampa Łukasz i Stępień Natalia
4.06 – Szczepański Patryk i Fuchs Klaudia

Odeszli do Pana
16.06 – Wostal Jerzy l. 58
25.06 – Kot Zofia l.85
21.07 – Nowak Władysław

Codziennie przed poranną Mszą św. jest odmawiany różaniec 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 (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 poniedziałek (1.08) obchodzimy wspomn. św. Alfonsa Mar ię Liguor iego, bpa i dK.
We wtorek (2.08) pr zypada odpust Por cjunkuli. Wier ni mogą zyskać odpust zupełny,
gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”, i „Zdrowaś
Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
W czwartek (4.08) pr zypada wspomn. św. J ana Mar ii Vianney’a, patrona kapłanów.
W I piątek (5.08) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz
parafian, po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ. Kolekta na cele charytatywne.
W sobotę (6.08) obchodzimy święto Pr zemienienia Pańskiego.
W niedzielę (7.08) obchodzimy XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (8.08) pr zypada wspomnienie św. Dominika, o godz. 7.00 odbędzie się
Msza św. w intencji II Róży Różańcowej p/w św. Dominika, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
W środę (10.08) obchodzimy ur oczystość św. Wawr zyńca. Msze św. w tym dniu będą
o godz. 7.00 i 18.00.
W sobotę (13.08) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapr aszamy na nabożeństwo fatimskie, o godz. 18.00 Mszę św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej
oraz parafian. W tym dniu odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (14.08) pr zypada uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca. Kolekta jest ofiarą parafialną. O godz. 11.00 zapraszamy na uroczystą sumę odpustową z procesją teoforyczną dookoła naszego kościoła. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Nowak, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory
odpustowe.
W poniedziałek 1 sierpnia o godz. 19.00 na Wydziale Teologicznym w Katowicach
odbędzie się spotkanie z kanadyjską działaczką „pro life”.
W miesiącu sierpniu zachęcamy do tr zeźwości i abstynencji, par afialna księga tr zeźwości jest wystawiona przy ołtarzu św. Barbary.
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 sierpniu i wrześniu 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

