Intencje Mszalne
27.02 – 12.03
Poniedziałek
27.02
7.00 Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie
dla całej rodziny
18.00 Za + Małgorzatę Pudło w 1 roczn.
śmierci, + męża Józefa
Wtorek
28.02
7.00 Dz. bł. w int. Andrzeja Serafińskiego
z okazji 75 roczn. urodzin
18.00 Za ++ rodziców Różę i Feliksa
Środa
1.03
7.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy z okazji
imienin
8.30 Za + Marię Wrona w roczn. śmierci
16.30 Dz. bł. w int. Teodory Szarańskiej
18.00 Za + Jerzego Hadzik w 12 roczn. śm.
Czwartek
2.03
7.00 W intencji kapłanów
oraz o nowe powołania
16.30 O zdrowie dla Piotrka z ok. urodzin
18.00 Za + Henryka Blindę od lokatorów
z ul. Konopnickiej 15
Piątek
3.03
7.00 W int. czcicieli NSPJ oraz parafian
18.00 Dz. bł. w intencji Agnieszki Żak
z okazji urodzin
19.00 O zdrowie dla Damiana
Sobota
4.03
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + męża Jana z okazji urodzin,
++ rodziców z obu stron
2) Za ++ lokat. z ul. Konopnickiej 36
Niedziela
5.03
8.00 Za ++ rodziców Anastazję i Edmunda
Raczak, braci Jana i Eugeniusza
10.00 Za + Irenę Krzesaj z okazji 1 roczn.
śm., + męża Józefa, syna Dariusza
12.00 Dz. bł. w int. Eugeniusza Warzecha
z okazji 80 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w int. Wiktorii Połczyńskiej
z okazji 1 roczn. urodzin

Poniedziałek
6.03
7.00 Za + męża Konstantego, syna Piotra
18.00 Za ++ rodziców Martę i Tadeusza
Książek
Wtorek
7.03
7.00 W int pracowników firmy „Bad-Bud”
18.00 Za + Adelajdę Nowok od przyjaciół
Środa
8.03
7.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę w roczn.
śmierci
18.00 Za ++ rodziców Małgorzatę i Eryka
Szczypka, siostrę Krystynę
Wereszyńską
Czwartek
9.03
16.30 Dz. bł. w intencji Alicji Szukalskiej
z okazji 1 roczn. urodzin
18.00 Za + Helenę Cebula
Piątek
10.03
7.00 Za ++ z rodzin Urbańskich, Gawłów,
Skrzyńskich
18.00 Dz. bł. w intencji Janusza Misdzioł
z okazji 50 roczn. urodzin
Sobota
11.03
18.00 1) Za + matkę Wiktorię Apolinarską
2) Za + męża Henryka, brata Jana,
++ rodziców z obu stron
Niedziela
12.03
8.00 Dz. – bł. w int. Renaty z okazji ur.
10.00 Za + Adelajdę Nowok w 30 dniu
po śmierci
12.00 Dz. bł. w int. Mileny Szutowicz
z okazji 1 roczn. urodzin,
Julii Szutowicz z okazji 3 roczn. ur.
17.00 Za + brata Mieczysława Ryglewicza
w 5 roczn. śmierci, bratową Klarę,
++ rodziców z obu stron

ZAPROSZENIE

15 lat istnienia Legionu Maryi przy parafii św. Wawrzyńca (2002-2017) oraz hasło roku
liturgicznego „Idźcie i głoście…” zachęca nas do zwiększenia starań w roku 2017, nazwanym także rokiem Maryjnym o nowych członków aktywnych i wspierających.
Prezydium Legionu Maryi p.w. Matki Miłosierdzia przy parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie wraz z kierownikiem duchowym ks. Andrzejem Rudolfem serdecznie zaprasza
osoby zainteresowane do włączenia w apostolat legionowy - służbę Kościołowi i drugiemu człowiekowi w duchu Służebnicy Pańskiej. Serdecznie zapraszamy.
Spotkania LM w każdą środę w godz. 9:30 – 11:00 w salce parafialnej.

www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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FATIMA – SANTIAGO de COMPOSTELA
15-22.09.2017
1 dzień wyjazd z miejsca zbiór ki – Jedłownik, Woszczyce, Chorzów
przejazd na lotnisko
przelot samolotem rejsowym do Lizbony
nocleg w hotelu w Fatimie
2 dzień śniadanie
LIZBONA - Dzielnica Belem – Klasztor i kościół Hieronimitów (z zewnątrz), Pomnik Odkrywców, dzielnica Alfama i kościół św. Antoniego.
CABO da ROCA – najdalej na zachód wysunięty punkt Europy
SINTRA – krótki spacer po urokliwym miasteczku.
obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie
3 dzień śniadanie
BATALHA - opactwo - klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej
ALCOBACA – opactwo cystersów z największym w Portugalii kościołem – Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca
NAZARE – m.in. Sitio z XVII-wiecznym kościołem Nossa Senhora da Nazare
(MB z Nazare)
obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie
4 dzień śniadanie
FATIMA – miejsce objawień Matki Boskiej (Esplanada z Bazyliką, Droga Krzyżowa, Ajustrel – domy rodzinne pastuszków)
obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie
5 dzień śniadanie
COIMBRA – miasto związane z kultem św. Elżbiety Portugalskiej (Izabela – Święta
Królowa) m.in. katedra Se Velha z XII w., najstarszy Uniwersytet w Portugalii
przejazd w kier. Hiszpanii
PONTEVEDRA – krótki pobyt w starym galicyjskim miasteczku (m.in. klasztor
Santo Domingo,
kościół Santa Maria la Mayor)
obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela
6 dzień śniadanie
SANTIAGO DE COMPOSTELA - jedno z najstarszych miejsc
pielgrzymkowych Europy m.in. Katedra z grobem św. Jakuba (Msza Św.)
obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela
7 dzień śniadanie
przejazd w kier. Portugalii
PORTO – m.in. katedra Se, kościół Santa Clara, kościół Sao Francisco
z Drzewem Jessego
FATIMA – miejsce objawień Matki Boskiej (Msza Św.)
obiadokolacja i nocleg w Fatimie
8 dzień śniadanie
przejazd na lotnisko w Lizbonie
przelot samolotem rejsowym do Polski
przejazd na miejsce zbiórki
powrót na miejsce zbiórki - Jedłownik, Woszczyce, Chorzów

Cena – 3.290,- zł + 85 EUR obejmuje:
- przeloty samolotem rejsowym na trasie z Polski do Portugalii i z powrotem
- przejazdy klimatyzowanym autokarem na terenie Portugalii i Hiszpanii
- 7 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
- 7 śniadań
- 6 obiadokolacji (bez napojów)
- ubezpieczenie NW i KL
- opiekę pilota – przewodnika
- transfer na lotnisko z Parafii i z powrotem
- bilety wstępu
- miejscowych przewodników
- system audio-guide

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Za prześladowanych chrześcijan, aby doświadczyli wsparcia całego Kościoła poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Dni skupienia dla narzeczonych
Dni skupienia dla narzeczonych odbędą się w krypcie kościoła św. Józefa w Chorzowie
w następujących terminach:
 11 marca 2017 r.
 6 maja 2017 r.
 2 września 2017 r.
 25 listopada 2017 r.
Program będzie następujący:
 17.15 – konferencja
 17.45 – chwila adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
 18.00 – Msza św.
W Dniu Skupienia dla narzeczonych obowiązkowo powinni wziąć udział narzeczeni, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Po Mszy
św. w zakrystii narzeczeni odbiorą stosowne zaświadczenie o udziale w Dniu Skupienia
celem przedłożenia w macierzystej parafii.
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. O godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
We wtorek o godz.. 18.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna or az Dr oga Kr zyżowa dla dzieci,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W piątek o godz. 17.00 Dr oga Kr zyżowa z kazaniem pasyjnym, któr e wygłosi wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Rudolf. Zalecki za zmarłych do Drogi Krzyżowej można
składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 r óżaniec i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (26.02) obchodzimy VIII Niedziele Zwykłą. Kolekta będzie pr zeznaczona
na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczyna się w Kościele Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu.

W poniedziałek (27.02) pr zypada 30 r oczn. śmier ci sługi Bożego ks. Fr anciszka
Blachnickiego, twórcy Oaz.
W środę (1.03) pr zypada środa popielcowa, któr a r ozpoczyna okr es Wielkiego Postu.
Msze św. będą odprawione o godz.: 7.00; 8.30; 16.30 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy
św. będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem, który jest znakiem naszego
nawrócenia. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i jakościowy. Kolekta
w tym dniu jest jałmużną postną.
Na rozpoczęcie Wielkiego Postu odpr awimy nabożeństwo czter dziestogodzinne, któr e
ma charakter błagalny i wynagradzający. Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie
wg następującego porządku:
- czwartek – 7.30 – 8.30; 15.00 – 16.30; 17.30 – 18.00
- piątek – 7.30 – 8.30; 15.00 – 17.00
- sobota – 7.30 – 8.30; 15.00 – 18.00
Niech każdy parafianin znajdzie czas, aby przez prywatną modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem rozpocząć Wielki Post – czas modlitwy, refleksji i pokuty.
W I czwartek (2.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych oraz
o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu zapraszamy
dzieci do miesięcznej spowiedzi św. kl. III – IV o godz. 15.30; kl. V – VI o godz. 16.00
W I piątek (3.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ or az par afian,
po Mszy św. nabożeństwo. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne,
o godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży.
W I sobotę (4.03) pr zypada święto św. Kazimier za, o godz. 7.00 Msza św. w intencji
czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian.
W niedzielę (5.03) pr zypada I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.30 zapr aszamy
na Gorzkie Żale. Niedziela ta jest obchodzona jako Niedziela Trzeźwości, parafialna księga trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św. Barbary, zachęcamy do podejmowania
czynów trzeźwościowych i abstynenckich., Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafialne, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci.
W sobotę (11.03) w godzinach por annych odbędzie się obchód chor ych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (12.03) pr zypada II niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie pr zeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty bocznych ołtarzy
przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
Chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, a także chętnych diecezjan zapr aszamy
do udziału w II archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes. Pielgrzymkę zaplanowano
w dniach 8-16 maja br. Pr zejazd zaplanowano specjalnym pociągiem, wyłącznie
z wagonami sypialnymi. Koszt pielgrzymki: 2300 zł + 170€.
Parafia nasza wspólnie z parafią św. Piotra i Pawła w Woszczycach w dniach
15 – 22 września br. organizuje pielgrzymkę z okazji 100-lecia objawień fatimskich do
Fatimy i Santiago de Compostela. Zainteresowani proszeni są o osobisty kontakt
ks. Proboszczem.
W marcu i kwietniu 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.
9 marca o godz. 15.00 zostanie pr zepr owadzona w naszej par afii zbiórka elektrośmieci tj. zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektronicznego (stare radia, telewizory, komputery, sprzęt AGD, komórki itp.). Dochód ze zbiórki jest przeznaczony na misje. Zużyty
sprzęt można przynosić w środę i czwartek tj. 8 i 9 marca do godz. 15.00.
Stały konfesjonał w parafii św. Jadwigi znów dostępny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10.00 do 12.00 i 15.30 do 17.30.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

