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

Intencje Mszalne
16.01 – 29.01
Poniedziałek
7.00

16.01 Poniedziałek
7.00

Wtorek
18.00 Za + syna Mariusza

17.01 Wtorek
24.01
18.00 Za ++ rodziców Emmę i Urbana
Loth, Marię i Józefa Steuer,
18.01
++ z pokrew.

Środa
7.00

23.01

Środa
25.01
Czwartek
19.01 7.00
18.00 Za + męża Wilhelma w 15 roczn.
śmierci, brata Pawła, ++ rodziców,
Czwartek
26.01
pokrew. z obu stron
18.00 Za + męża Jana Orwat, ++ rodziców,
teściów, dziadków, siostrę Ryszardę,
Piątek
20.01
szwagra Zygmunta
7.00 Za ++ dziadków Urszulę,
Wincentego, Mariannę i Józefa
Piątek
27.01
7.00
Sobota
21.01
Sobota
28.01
18.00 1) Za + brata Olafa w 1 roczn.
śmierci, + bratową Teresę w 1 roczn. 18.00 1) Za + męża Ryszarda
śmierci
Gołkowskiego w roczn. śmierci,
2) Za + matkę Bronisławę Zdrzalik
++ rodziców i rodzeństwo
w 13 roczn. śmierci
z obu stron
2) Za ++ rodziców Stanisława i Annę
Niedziela
22.01
w roczn. śmierci
8.00 Dz. bł. w intencji Gabrieli Nowak
3) Dz. bł. w intencji Urszuli
z okazji urodzin
Frankowskiej z okazji 75 roczn.
10.00 Za + Stefana Dul
urodzin
12.00 Za + męża Józefa Łątka w roczn.
śmierci, ++ rodziców i pokrew. z obu Niedziela
29.01
stron
8.00 Za + Romualda Janoszkę
17.00 Za + męża Tadeusza w 13 roczn.
10.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Michała
śmierci, + brata Mariana,
Wilk, + siostrzeńca Marcina
++ z pokrew. z obu stron
Miliczek
12.00 Za + męża Józefa Fenger z okazji
urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Ryszarda Maintok
z okazji 75 roczn. urodzin

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 390/2/2017

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty,
parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc
uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek:
„Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia
i odpowiednio do tego należy ich traktować”.
Komu pomagamy?
1. Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii
2. Uchodźcom z Syrii w Libanie
3. Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym
Jak można pomóc?
Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie
i
libańskie
za
pośrednictwem
strony
internetowej
www.rodzinarodzinie.caritas.pl

Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE
przedstawione są dwie rodziny:
- pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres
sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja ta dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.
- drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez
6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest
parafiom, wspólnotom, instytucjom.
Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.
Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy
można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących
środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć
zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.
W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców.
Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii or az sytuacji uchodźców syr yjskich w Libanie.
Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii
uchodźców i migrantów.
Aby ułatwić realizację akcji oraz jej promocję, można uzyskać plakaty, ulotki programu, modlitewniki z modlitwą o pokój oraz wzory listów do wspólnoty parafialnej zapraszające do zaangażowania się w pomoc pisząc na adr es r odzinarodzinie@caritas.pl

Nasza parafia po konsultacji z grupą parafian obecnych na spotkaniu Żywego Różańca 10 stycznia 2017 r. postanowiła włączyć się w pomoc rodzinie syryjskiej w ramach akcji „rodzina rodzinie”. Wybrana rodzina do pomocy to: Jhon Salim Mriesh – Syria.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Za wszystkich chrześcijan, aby wierni nauczaniu Pana, poprzez modlitwę
i miłosierdzie, dążyli do przywrócenia pełnej jedności
i wspólnie przeciwstawiali się współczesnym problemom ludzkości.

Statystyka duszpasterska – 2016 r.

1. Chrzest:
ogółem – 76 (z przekazu – 61; parafialnych – 15)
chłopców – 29 (imiona – 24 różne)
dziewczynek – 47 (imiona – 4 Alicja, 3 Laura)

2. Komunie św.:
ogółem – 45 797 (w kościele – 45 576, w domu chorego – 130; 91 - Szafarze)
I Komunii św. – (II kl. – 21; Wczesna Komunia Św. – 2)

Codziennie przed poranną Mszą św. r óżaniec pr owadzony pr zez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Kor onka do Miłosier dzia Bożego pr owadzona pr zez
Dzieci Maryi.
We wtorek o godz. 18.40 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 i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na archidiecezję
W okresie ferii zimowych (16 – 28 stycznia) w ciągu tygodnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem
o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
We wtorek (17.01) pr zypada wspomnienie św. Antoniego, opata.
W środę (18.01) r ozpoczyna się Tydzień Modlitw o J edność Chr ześcijan.
W czwartek (19.01) wspominamy św. J ózefa Sebastiana Pelczar a.
W sobotę (21.01) obchodzimy wspomnienie św. Agnieszki.
W niedzielę (22.01) pr zypada III Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (24.01) pr zypada wspomnienie św. Fr anciszka Salezego.
W środę (25.01) obchodzimy święto Nawr ócenia św. Pawła. W tym dniu kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W czwartek (26.01) pr zypada wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
W sobotę (28.01) pr zypada wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.
W niedzielę (29.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby parafii.
W styczniu i w 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.

3. Sakrament chorych
ogółem – 79 (14 w domu chorego; 65 rekolekcje wielkopostne)
4. Sakrament małżeństwa:
ogółem – 72 (z przekazu – 69; 3 - parafialne)
5. Pogrzeby:
ogółem – 22 (9 pogrzebów przekazano do innych parafii); 31 parafian zmarło,
mężczyzn – 13 + 8 (przekaz) = 21
kobiet – 9 + 2 (przekaz) = 11

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

