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Intencje Mszalne
10.10 - 23.10
Poniedziałek
10.10 Poniedziałek
17.10
7.00 Dz. bł. w int. Reginy Malcharczyk
7.00 Dz. – bł. w intencji córki Małgorzaty
z okazji 80 roczn. urodzin
z okazji imienin
18.00 Za + Władysława Mucha
18.00 Za + Ewę Bednarczyk w 1 roczn.
od lokatorów z ul. Skargi 2
śmierci, ++ rodz. Elfrydę i Bogdana
Popiel
Wtorek
11.10
Wtorek
18.10
7.00 Za ++ z ofiar ze skarbonki
18.00 Dz. bł. w intencji Romana Kierok
7.00 Dz. bł. w int. Ruchu Szenstackiego
z okazji 80 roczn. urodzin
18.00 Za ++ Franciszkę i Stanisława
z okazji roczn. śmierci
Środa
12.10
Środa
19.10
7.00 Za + ks. Stanisława Krzoskę
w 7 roczn. śmierci
7.00 Za + Antoniego Błaszczyk w roczn.
18.00 Za ++ Hildegardę, męża Wacława,
śmierci
siostrę, braci, rodziców i teściów
18.00 Za + Klaudiusza Szołysek w 5 roczn.
śmierci, ++ rodziców rodzeństwo
Czwartek
13.10
i pokrewieństwo
16.30
20.10
18.00 W intencji Matki Boskiej Fatimskiej Czwartek
oraz parafian
16.30
18.00 Za + ks. Wilhelma w roczn. urodzin
Piątek
14.10
7.00
Piątek
21.10
18.00 Za + Alfreda Kłaczek w 30 dniu
7.00 Dz. bł. w intencji Ireny i synów
po śmierci
z rodzinami
18.00 Za + Janusza Knicz w 2 roczn.
Sobota
15.10
śmierci, ++ rodziców z obu stron
18.00 Dz. bł. w intencji rodzin Dworaczek,
Sękala, Kelner
Sobota
22.10
18.00 Za + matkę Cecylię z okazji urodzin,
Niedziela
16.10
szwagra Mariana, Anielę, Marię,
7.30 Za ++ Stanisławę, Edwarda, Mariana,
męża Jana
++ z pokrew. z obu stron
9.00 Za + Otylię Pyka w 1 roczn. śmierci, Niedziela
23.10
++ z rodziny Cieluch, Krzemień
7.30 Za ++ Zofię i Stanisława Sipiora,
10.30 Za + Józefa Panusz w roczn. śmierci,
Julię i Ludwika Gondek,
+ Lucynę
++ z pokrew. z obu stron
12.00 Dz. bł. w intencji Horsta Wilczek
9.00
z okazji 75 roczn. urodzin
10.30 Dz. bł. w int. Aleksandry i Jerzego
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Jolanty
Mańdok z okazji 50 roczn. urodzin
Matuszewskiej-Radwańskiej
12.00 Dz. bł. w intencji Janiny i Henryka
z okazji urodzin
Blinda z okazji 50 roczn. ślubu
17.00 Dz. bł. w intencji Renaty
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Krystyny
z okazji 76 roczn. urodzin
Chromik z okazji 70 roczn. urodzin
17.00 Za + męża Ryszarda w roczn. śmierci
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Zmiany porządku nabożeństw
Informując parafian, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie zmieniony porządek
niedzielnych Mszy św. otrzymałem maila od Parafianina, który sugerował, aby ten porządek Mszy św. trochę inaczej wyglądał. Poniżej przedstawiam treść maila oraz moją odpowiedź na postulaty Parafianina.
Szczęść Boże!!!!
jako parafianin oceniam zmianę mszy jako niezbyt dobry pomysł bo np. jak młodzi ludzie
w niedzielę chcą się wyspać to wstają o ok godz. 9.00 - 10.00 i ciężko się im będzie wyrobić zdążyć na msze na godz. 10.00 ,z kolei msza na godz. 12.00 jest za późno bo trzeba
potem gotować obiad dlatego najlepsze godziny mszy to być może 8.30 ,10.30 lub 11.00
i 12.00 bo studenci i turyści idą na mszę poranną na godz. 6.00 lub 7.00 do kościoła
św. Jadwigi lub do Katowic.
Proszę te pakiety mszalne poddać pod referendum parafialne:
1 pakiet: 8.00, 10.00, 12.00
2 pakiet 8.30, 10.30(11.00) , 12.00
z Panem Bogiem
parafianin z Wawrzyńca
Szanowny Panie(-i)
Dziękując za poruszaną sprawę i odpowiadając na Pana(-i) maila chciałbym poruszyć kilka spraw.
I. Dlaczego zmiana porządku nabożeństw niedzielnych i ograniczenie o jedną
Mszę św. tego porządku?
1. Porządek ten był ustalony w latach 60-tych, kiedy nasza parafia liczyła niecałe 4 tys.
wiernych, dziś mamy ponad 2 tys. wiernych, a ponadto dochodzi sekularyzacja,
a więc mniejszy udział wiernych w praktykach religijnych. Ponadto coraz częściej
zdarzają się wolne intencje mszalne.
2. W 1997 r. pod naszą opiekę duszpasterską znalazł się kościół św. Józefa w GPE
i w każdą niedzielę o godz. 15.00 jest tam odprawiana Msza św. dla odwiedzających
Skansen.
3. Mam obawy, że nasza parafia zostanie pozbawiona wikarego, a na jego miejsce zostanie skierowany ks. rezydent, a to już jest inny status takiego księdza. Dlaczego
takie obawy? Bo już taka propozycja była kilka lat temu, kiedy wikariuszem był
ks. Łukasz Kotyński. Udało mi się go wtedy wybronić i zachować aktualny stan.
Ale niech Pan(-i) spojrzy na inne chorzowskie parafie. Kiedyś w św. Jadwidze było
4 czy 5 wikarych dziś jest 2 i 1 katecheta. W św. Antonim, św. Barbarze czy
w św. Józefie nie tak dawno było po 3 wikarych dziś jest 2. W naszym Śląskim Seminarium kiedy studiowałem w latach 70 i 80 poprzedniego wieku było 300 kleryków
dziś jest niecałe 100. Stąd też propozycja ograniczenia niedzielnych Eucharystii.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

II. Dlaczego zaproponowany porządek Mszy św.: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00?
Ostatnia dopołudniowa Msza św. może być najpóźniej o godz. 12.00, bo już
o godz. 15.00 mamy w Skansenie następną Mszę św., a służba kościelna – organista,
kościelny, ksiądz musi mieć co najmniej 1,5 godziny czasu, aby zjeść obiad i złapać
jakiś „oddech”.
Chciałem, aby między Mszami była godzinna przerwa, bo gdy wypadają w parafii
takie uroczystości jak I Komunia św., odpust parafialny czy rekolekcje, to wtedy jedna Msza św. zachodzi na drugą.
Mając na uwadze powyższe dwa argumenty porządek Mszy św.: 8.00; 10.00; 12.00
wydaje mi się najlogiczniejszy. Wtedy stali uczestnicy Mszy św. o godz. 7.30
oraz część z 9.00 przyjdą na godz. 8.00, część stałych uczestników Mszy św.
z godz. 9.00 i większość z godz. 10.30 mam nadzieję przyjdzie na godz. 10.00,
a godz. 12.00 pozostała bez zmian kierując się m. in. Pana(-i) o ludziach młodych.
Kiedy na czerwcowym spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej ta sprawa była
omawiana, to wtedy jeden z członków zaproponował, aby zostawić porządek wakacyjny niedzielnych Mszy św., a więc godz. 7.30; 9.00; 11.00 i 17.00, wtedy temu się
sprzeciwiłem, mając na uwadze, że Msza św. o godz. 12.00 ma wielu uczestników.
Nasza parafia jak i cały Chorzów to jednak w większości ludzie starsi, którzy jednak
myślę, że wolą wcześniejsze godziny, stąd wydaje mi się, że przedstawiona propozycja uwzględnia wszystkie opcje. (Ja oczywiście chciałbym, aby w naszym kościele
była od godz. 6.00 co godzinę odprawiana Msza św. przy pełnym udziale wiernych,
ale niestety nie ma takich ani prawnych ani fizycznych możliwości).

III. Odnośnie referendum w sprawie porządku nabożeństw?
Przy parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska, która została wybrana w powszechnych wyborach 20 maja 2012 r. na podstawie Statutu zatwierdzonego przez
ks. abpa Wiktora Skworca. Spotkania PRD odbywają się regularnie 3 razy w roku,
gdzie omawiane są aktualne sprawy duszpasterskie i gospodarcze naszej parafii. Jak
wspomniałem wcześniej i ta sprawa została omówiona na czerwcowym spotkaniu
PRD.
Mogę jeśli Pan(-i) pozwoli na łamach „Wawrzyna” przedstawić Pana(-i) propozycję
i moją odpowiedź.
Zapraszam na spotkanie PRD w dniu 18 października o godz. 18.40, gdzie ostatecznie zostanie zatwierdzony nowy porządek niedzielnych nabożeństw.
Ks. Eugeniusz Błaszczyk
Proboszcz parafii św. Wawrzyńca
w Chorzowie

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:
Intencja ogólna: Aby dziennikar ze w swojej pr acy zawodowej kier owali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:

Zieliński Michał
par. św. Wawrzyńca, Chorzów
Wieczorek Monika par. Panewniki

W niedzielę o godz. 10.10 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez Dzieci
Maryi.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna,
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.15
W niedzielę (9.10) obchodzimy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona potrzeby naszej parafii, na remont ambony i chrzcielnicy, a przed kościołem zbiórka
na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznaczony na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży.
W środę (12.10) pr zypada 7 r ocznica śmier ci ks. Stanisława Kr zoski, w J ego intencji
o godz. 7.00 odbędzie się Msza św., na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.
We czwartek (13.10) pr zypada wspomnienie bł. Honor ata Koźmińskiego, w tym dniu
czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie,
o godz. 18.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W sobotę (15.10) pr zypada wspomnienie św. Ter esy od J ezusa, dz. dK.
W niedzielę (16.10) obchodzimy ur oczystość św. J adwigi, Patr onki Śląska. Kolekta
będzie przeznaczona na misje. W tym dniu rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
W poniedziałek (17.10) pr zypada wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,
We wtorek (18.10) obchodzimy święto św. Łukasza, Ewangelisty, o godz. 7.00
Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. O godz. 18.40 odbędzie się
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W czwartek (20.10) obchodzimy wspomnienie św. J ana Kantego.
W piątek (21.10) obchodzimy wspomnienie bł. J akuba Str zemię, po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (22.10) obchodzimy wspomnienie św. J ana Pawła II, w tym dniu pr zypada
dla naszej parafii dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech każdy
parafianin znajdzie czas na osobistą adorację. Program adoracji jest następujący:
8.00 – Legion Maryi, członkowie „Żywego Różańca”
9.00 – ul. Konopnickiej
10.00 – dzieci, młodzież
11.00 – ul. Poniatowskiego i ks. Skargi
12.00 – ul. Paderewskiego. Mościckiego, Wybickiego
13.00 – ul. Kościuszki, Lwowska
14.00 – ul. Parkowa, Rycerska
15.00 – ul. Roosevelta, Gajowa, Górna, Pogodna
15.45 – 16.45 przerwa związana z sakramentem małżeństwa
17.15 – różaniec św.
Można już zamawiać Msze św. na rok 2017. J ednocześnie infor mujemy, że od
1 stycznia 2017 r. zostanie zmieniony porządek Mszy św. niedzielnych i świątecznych.
Msze św. będą odprawiane o godz. 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00. Msze św. tygodniu
oraz Msza św. w Skansenie nie ulegają zmianom. Prosimy jednak, aby w pierwszym rzędzie zamawiać Msze jubileuszowe i czynić to w kancelarii parafialnej.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi w godzinach od10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00
W październiku i listopadzie 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

