Intencje Mszalne
14.08 – 27.08
Poniedziałek
14.08 Poniedziałek
21.08
18.00 Za + Władysława Biel w 31 roczn.
7.00 Dz. bł. w intencji Joanny Błaszczyk
śmierci, ++ rodziców i rodzeństwo
z okazji urodzin
z obu stron
Wtorek
22.08
Wtorek
15.08 18.00 Za ++ Marię i Andrzeja Hojnisz
8.00 Za + Agnieszkę Filipowską
w roczn. śmierci ++ z pokrew. z obu
w 1 roczn. śmierci, ++ z rodzin
stron
Filipowski, Matuszek
23.08
10.00 Dz. bł. w intencji Dagmary i Marcina Środa
7.00
z okazji roczn. ślubu
oraz córki Gabrieli
Czwartek
24.08
12.00 Dz. bł. w intencji pracowników
18.00 Za ++ Kazimierza Kustrzyk,
CEZ Chorzów SA z okazji Dnia
Władysławę, Tadeusza, Henryka
Energetyka
i Michała Kustrzyk
Środa
16.08
Piątek
25.08
7.00 Za + Mariannę Koźlik
7.00
Czwartek
17.08
Sobota
26.08
18.00 W intencji Róży Różańcowej p/w
18.00 Za + Janinę Kruczkowską
św. Jacka
w 22 roczn. śmierci
Piątek
18.08
Niedziela
27.08
7.00 Za + matkę Florentynę w roczn.
8.00 Dz. bł. w intencji Olgi Blok z okazji
śmierci, + ks. Stanisława Krzoskę
6 roczn. ślubu
10.00
Dz.
bł. w intencji Kazimiery
Sobota
19.08
i Władysława Kotas z okazji
18.00 Za ++ rodziców i dziadków Longinę
45 roczn. ślubu
i Bolesława Zawiązalec
12.00 Dz. bł. w intencji Krystyny
i Ryszarda Jelonek z okazji 50 roczn.
Niedziela
20.08
ślubu
8.00 Dz. bł. w intencji Jadwigi Czornik
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Sabiny
z okazji 80 roczn. urodzin
i Anastazji z okazji urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Marceliny i Roberta
z okazji ślubu
12.00 Za ++ męża Jana Stokłosę, córkę
Marię, zięcia Andrzeja, ++ z pokrew.
z obu stron
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Marty
i Artura Zdziebko z okazji 1 roczn.
ślubu

www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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ŚW. WAWRZYNIEC, DIAKON I MĘCZENNIK
Diakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych.
Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu
i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić
z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci
przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się
w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem
papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację
dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.
Za panowania cesarza Waleriana (253 - 260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący
w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez
postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska w dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu czterech diakonów. Edykt cesarski nakazywał nie tylko likwidować chrześcijan, ale także mienie kościelne.
Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości
o stanie majątku kościelnego. Czyniono wysiłki ze strony policji, aby zmusić
św. Wawrzyńca do przekazania majątku na rzecz władz cesarstwa. Diakon spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim.
Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy
obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi
skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie
i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie. Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r.
Ciało męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych
św. Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście.
Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymbergi,
bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, straży pożarnych, wszystkich zawodów, które są bezpośrednio związane z ogniem, winnic; wzywano go jako orędownika w chorobach reumatycznych, przy bólu pleców, podczas pożarów. W ikonografii przedstawia się go jako
diakona w stroju diakońskim z kratą, na której był męczony; z Ewangelią i Krzyżem; jako rozdającego jałmużnę ubogim (torebka na pieniądze), z palmą męczeństwa.

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

Przyjęli chrzest
23.06 – Melania Wagner
25.06 – Wiktor Bartyzel
25.06 – Zofia Jaszkaniec
25.06 – Mira Piosek
25.06 – Teodor Piosek
25.06 – Jan Jankowski

25.06 – Michalina Sołowiej
2.07 – Aila Murray
9.07 – Hanna Obszańska
9.07 – Mateusz Hyski
9.07 – Oskar Pawlas
9.07 – Wiktor Pawlas

Sakrament małżeństwa przyjęli:
23.06 – Wagner Adam i Monika Weindich
23.06 – Tumulka Sebastian i Celmer Diana
24.06 – Szweda Aleksander i Nowak Katarzyna z d. Wieczorek
24.06 – Niesłony Ireneusz i Wachnicka Wioleta
24.06 – Hont Przemysław i Stobrawa Marta
24.06 – Prychocen Adam i Nowik Karolina
30.06 – Kozłowski Maciej i Chabowska Olga
30.06 – Dudała Jacek i Sacha Dorota
1.07 – Binko Miłosz i Orlik Jadwiga
1.07 – Celak Tomasz i Sokalska Aleksandra
1.07 – Cedrowicz Robert i Frąszczak Małgorzata

Odeszli do Pana
27.07 – Skóra Irena l. 79

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Sikorski Mateusz
Grabka Joanna

par. św. Wawrzyńca, Chorzów
par. Wniebowzięcia NMP, Chorzów

Codziennie przed poranną Mszą św. różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec i Legion Maryi.
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci Maryi.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką
do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec odmawiany przez wiernych oraz okazja do spowiedzi
św.

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.
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 poniedziałek (14.08) obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezb. i męcz., w tym dniu wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, natomiast będzie
Msza św. o godz. 18.00 odprawiona z wigilii Wniebowzięcia NMP.
We wtorek (15.08) przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w tym dniu
będą odprawione wg wakacyjnego porządku niedzielnego: o godz. 8.00; 10.00; 12.00, nie
będzie Mszy św. o godz. 15.00 w skansenie. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Podczas wszystkich Mszy św. będziemy święcili kwiaty, wianki i zioła.
W czwartek (17.08) obchodzimy uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji
i metropolii katowickiej. W tym dniu o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji
III Róży Różańcowej p/w św. Jacka, wszystkich członków Żywego Różańca na tę Mszę
św. zapraszamy
W piątek (18.08) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (19.08) w związku ze 100-leciem objawień fatimskich, które w sierpniu 1917 r.
miało miejsce 19 sierpnia zapraszamy o godz. 17.00 na nabożeństwo fatimskie.
W niedzielę (20.08) obchodzimy XX Niedzielę Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka kobiet i dziewczyn do Piekar Śl.. Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka, na którą wszystkich
parafian, a szczególnie Panie serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek (21.08) przypada św. Piusa X, pap..
We wtorek (22.08) obchodzimy wspomnienie NMP Królowej.
W czwartek (24.08) obchodzimy święto św. Bartłomieja, Ap.
W sobotę (26.08) przypada uroczystość NMP Częstochowskiej. W tym dniu wyrusza tradycyjna 41 Piesza Pielgrzymka Chorzowian na Jasną Górą. Pielgrzymów polecamy modlitwom wiernych.
W niedzielę (27.08) obchodzimy XXI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.
W miesiącu sierpniu zachęcamy do trzeźwości i abstynencji, parafialna księga trzeźwości
jest wystawiona przy ołtarzu św. Barbary.
Parafia Świętego Antoniego w Chorzowie organizuje spotkanie osób, które na przestrzeni minionych lat były związane z Ruchem Światło-Życie. Spotkanie rozpocznie się,
w sobotę 16 września 2017 roku, Mszą Świętą o godz. 16.00, po której w krypcie kościoła
rozpocznie się oazowa Agapa. W tym roku mija 40 lat od powstania Wspólnoty Oazowej
w tamtejszej parafii. Szczegóły umieszczone są na plakacie.
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. 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

