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Intencje Mszalne
31.07 – 13.08
Poniedziałek
7.00 Dz. bł. w intencji Anny,
Bogu wiadomej intencji

31.07 Poniedziałek
7.00

7.08

Wtorek
8.08
Wtorek
1.08 18.00 W intencji Róży Różańcowej
18.00 Za + Anielę Mrozińską w 30 dniu
p/w św. Dominika
po śmierci
Środa
9.08
Środa
2.08 7.00
7.00 Dz. bł. w intencji pracowników firmy
Czwartek
10.08
„Bad-Bud”
7.00 W intencji parafian
Czwartek
3.08 18.00 Dz. bł. w intencji Barbary z okazji
18.00 Za + męża Joachima w 34 roczn.
urodzin
śmierci, ++ z rodziców z obu stron
Piątek
11.08
Piątek
4.08 7.00 Za + syna Mariusza
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
Sobota
12.08
oraz parafian
18.00 Dz. bł. w intencji Adama i Krystiana
Sobota
5.08
z okazji urodzin
18.00 Dz. - bł. w intencji Michała
Niedziela
13.08
Sroczyńskiego z okazji 30 roczn.
8.00 Dz. bł. w intencji Ewy i Dawida
urodzin
z okazji 1 roczn. ślubu
Niedziela
6.08 10.00 Za + Stefana Lorenz w 1 roczn.
8.00 Za + Leokadię
śmierci
10.00 Dz. bł. w intencji Marii Janeczek
12.00 Suma odpustowa w intencji parafian
z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji
12.00 Za ++ Stefanię i Eugeniusza
Magdaleny Prószyńskiej z okazji 70
Romanowskich
roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Ewy
17.00 Za + matkę Stanisławę Kandzia
Kuliberda z okazji 85 roczn. urodzin
w 13 roczn. śmierci, ++ męża Józefa,
siostry, Jana Białas

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 404/16/2017

Odpust Porcjunkuli

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne
święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Kalendarzu Liturgicznym czytamy, iż tego
dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Ma ono związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według podania, była to pierwotnie
kapliczka ufundowana w VI w. przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli
oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta
miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też
św. "Biedaczyna" z Asyżu w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. Wkrótce
przyłączyli się do niego towarzysze. Nie jest wykluczone, że On sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi legenda, słyszano często nad kapliczką głosy anielskie.
W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do ww. kościółka druga nazwa - Porcjunkula,
być może również wprowadzona przez św. Franciszka. Etymologicznie oznacza ona tyle,
co kawałeczek, drobna część. Przy końcu bocznej nazwy jest cela, w której mieszkał
i dokonał życia św. Franciszek.
Odpust Porcjunkuli łączy się z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r.
św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, do kaplicy!". Kiedy tam się udał,
ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję
Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty
i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego
imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością
narodów i podporą mojego Kościoła" . Franciszek upadł na twarz i rzekł: "Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół,
i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się
mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie
wszystkich grzechów". Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego,
aby poparła sprawę moją przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze
większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on
zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania
tu na ziemi". Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie
przebywał wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego na
dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia.
Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki
Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia.
W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom,
jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak
spełnić następujące warunki, a więc:
•
pobożnie nawiedzić kościół,
•
odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,
•
przystąpić do spowiedzi świętej,
•
przyjąć Komunię świętą,

•
•

pomodlić się według intencji Ojca Świętego,
wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Warto więc tego dnia skorzystać ze "skarbca Bożego Miłosierdzia" i uzyskać za
przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary
doczesnej za popełnione grzechy.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc sierpień:
Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

Przyjęli chrzest
4.06 – Antoni Burke
4.06 – Kinga Niedbała
4.06 – Julian Tomiczek
11.06 – Kinga Stypuła

15.06 – Zuzanna Olejnik
17.06 – Oliwier Smolik
23.06 – Melania Wagner

Sakrament małżeństwa przyjęli:
3.06 – Ulbrich Paweł i Gubisz Martyna
3.06 – Ilczuk Adam i Gołąbek Daria z d. Kubanek
3.06 – Kowalski Marcin i Cendal Agnieszka
3.06 – Jachimec Krzysztof i Jachimiec Paulina z d. Wojtyczka
9.06 – Matuszczyk Roman i Matuszczyk Oktawia z d. Pytel
9.06 – Botko Kamil i Klawińska Sandra
10.06 – Świątek Aleksander i Grabczyńska Martyna
10.06 – Ostrowicz Tomasz i Wolak Agnieszka
10.06 – Bryk Piotr i Brzażańska Roksana
16.06 – Giel Arkadiusz i Jeruzalska Kamila
17.06 – Gołębiewski Kamil i Plewniok Karolina
17.06 – Barsta Tomasz i Klaszczyk Anna
17.06 – Tippel Rafał i Woźniok Sabina

Odeszli do Pana
11.06 – Chojnacki Paweł l. 40
24.06 – Dobrzyński Rajnold l. 82
30.06 – Pawłowska Janina l. 87

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Tabor Arkadiusz
par. św. Wawrzyńca Chorzów
Bała Marta
par. św. Jakuba Chlewice

W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (30.07) obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (31.07) obchodzimy wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb..

W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: w niedziele Msze św. są o godz.: 8.00; 10.00; 12.00 i 15.00/w skansenie/. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwa popołudniowego.
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.
We wtorek (1.08) obchodzimy wspomnienie św. Alfonsa Marię Liguoriego, bpa
i dK.
W środę (2.08) przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą zyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz”,
i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.
W I piątek (4.08) przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, patrona kapłanów, 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 niedzielę (6.08) obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (8.08) przypada wspomnienie św. Dominika, o godz. 18.00 odbędzie
się Msza św. w intencji II Róży Różańcowej p/w św. Dominika, wszystkich
członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
W środę (9.09) obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz..
W czwartek (10.08) obchodzimy uroczystość św. Wawrzyńca. Msze św. w tym
dniu będą o godz. 7.00 i 18.00.
W piątek (11.08) przypada wspomnienie św. Klary.
W sobotę (12.08) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
W niedzielę (13.08) przypada uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca.
Kolekta jest ofiarą parafialną. O godz. 12.00 zapraszamy na uroczystą sumę odpustową z procesją teoforyczną dookoła naszego kościoła. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Malinowski, wikariusz parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach. O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory odpustowe. O godz. 17.00 wyjątkowo z racji odpustu
będzie Msza św..
W związku ze 100-leciem objawień fatimskich, które w sierpniu 1917 r. miało
miejsce 19 sierpnia, nabożeństwo fatimskie odbędzie się w sobotę 19 sierpnia.
W miesiącu sierpniu zachęcamy do trzeźwości i abstynencji, parafialna księga
trzeźwości jest wystawiona przy ołtarzu św. Barbary.
41 Chorzowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w dniach
26-30 sierpnia. Koszt 120 zł. Zapisy w kancelarii parafii św. Jadwigi śl.

Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 26 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
W sierpniu i wrześniu jest wiele wolnych intencji mszalnych. Zamówione Msze
św. są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego. Wykaz wolnych intencji
znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gablotce.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

