Intencje Mszalne
4.12 – 17.12
Poniedziałek
4.12
7.00 Za ++ Franciszkę i Stefana
Kossowskich, ++ rodziców
8.30 Dz. bł. w intencji górników, emerytów
i rencistów górniczych
oraz ich rodzin
18.00 Za + męża Ireneusza
z okazji 10 roczn. śmierci
Wtorek
5.12
7.00 Za + męża, ++ z rodzin Kruk,
Smoliński, Pysz, Lipczyński, Reisner
18.00 Za ++ rodziców Walerię i Franciszka,
brata Władysława, ++ z rodzin
Mazur, Wąchała
Środa
6.12
7.00 Za ++ z rodzin Krzoska, Sznajder
18.00 Dz. bł. w int. Krzysztofa Gizińskiego
z okazji 60 roczn. urodzin
Czwartek
7.12
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
powołania do służby Bożej
16.30 Dz. bł. w intencji Dzieci Maryi,
animatorów oraz ich rodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Anny Kołacz
z okazji 80 roczn. urodzin
Piątek
8.12
7.00 1) Dz. bł. w intencji Julii z prośbą
o powrót do zdrowia
2) Dz. Bł. w intencji pracowników
firmy Bad-Bud
18.00 Za ++ Jadwigę i Wolfganga Mol
Sobota
9.12
18.00 Dz. bł. w intencji członków
Chorzowskiego Oddziału WOPR,
+ komandora Jana Wilczka,
++ członków
Niedziela
10.11
8.00 Za ++ górników,
++ z rodzin górniczych
10.00 Za + matkę Marię w 20 roczn.
śmierci, ojca Jana w 49 roczn.
śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Piotra Burzyk
z okazji 75 roczn. urodzin
17.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego,
++ rodziców i teściów

Poniedziałek
11.12
7.00 Za ++ zalecanych
18.00 Za + Czesława Kruczkowskiego
w 1 roczn. śmierci
Wtorek
12.12
7.00 Dz. bł. z okazji urodzin
18.00 Za + Herberta, + wnuczkę Klaudię
Środa
13.12
7.00 W pewnej intencji
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Czwartek
14.12
16.30 Za + Zbigniewa Maternę w roczn.
urodzin
18.00 Za + Stefana Rybczyńskiego
od lokatorów z ul. Konopnickiej 27,
27A, 27B
Piątek
15.12
7.00 Za + Zuzannę Maćkowską W 1 roczn.
śmierci
18.00 Za + Ewę Hućko w 20 roczn. śmierci,
++ Wandę i Stanisława Napora
Sobota
16.12
18.00 1) Za ++ lokat. z ul. Konopnickiej 23,
23A, 23B
2) Za + Wolfganga Mikę
Niedziela
17.11
8.00 Za + Łucję Bryś, ++ rodziców,
rodzeństwo Martę i Jolantę
10.00 Za + Annę Szewioła,
++ z ul. Poniatowskiego 15
12.00 Za + ojca Henryka Kwaśnego
17.00 Dz. bł. w int. Moniki i Aleksandra
Wawrzynek z okazji 1 roczn. ślubu
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Świąteczna paczka
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.”
Parafia św. Wawrzyńca - mały zabytkowy kościółek i wielka swym sercem
społeczność lokalna. Dzięki rozmiarom naszej świątyni znamy się prawie wszyscy
z widzenia, z uśmiechu czy powitania na ulicy, co jest rzadko spotykane w tak
dużych miastach jak nasze. Nasi parafianie są bardzo wyczuleni na czyjąś krzywdę czy niedostatek, dowodem tego są różnego rodzaju przeprowadzane zbiórki:
te co miesięczne - na dożywianie dzieci z pobliskiej szkoły jak i nasza wielka akcja świątecznej paczki przeprowadzana od kilku już lat. W pierwszą niedzielę adwentu w przedsionku naszego kościoła stanie drzewko z dwukolorowymi serduszkami: czerwone to dziewczynki a niebieskie to chłopcy. W tym serduszku znajduje się informacja o wieku i wymiarach dziecka - o takie dane prosiliście drodzy
darczyńcy. Od niedawna oprócz prezentów dla milusińskich równocześnie przeprowadzamy zbiórkę żywności trwałej i chemii dla rodzin wielodzietnych, jak
również ubogich i potrzebujących. W ubiegłym roku dzięki wam i zbiórce w jednym z zaprzyjaźnionych gliwickich zakładów pracy, udało nam się skompletować
około 30 takich paczek, które następnie przekazaliśmy potrzebującym. Z tego
miejsca chcemy podziękować wszystkim, którzy biorą czynny udział w tym dziele, a jest ich naprawdę wiele, bo to ogromne przedsięwzięcie. Listą dzieci potrzebujących zasadniczo zajmuje się szkoła, czasem się jednak zdarza, że czyjeś nazwisko dziecka znajdzie się dzięki interwencji jakiegoś parafianina. Piękne, wspaniałe paczki świadczą o wielkim sercu każdego darczyńcy, sprawiają one naszym
dzieciom niesamowitą radość. Natomiast przygotowanie serduszek, logistyka
związana z właściwym rozdziałem paczek, a także ich rozwiezienie to zasługa
grupy woluntariuszy, którzy mimo przedświątecznych prac, potrafią ofiarować
swój czas i serce, dla tej charytatywnej posługi. Z tego miejsca proszę o zgłaszanie się chętnych do tejże pracy, szczególnie potrzebni są kierowcy z samochodami
do rozwożenia paczek. Ufam, że i w tym nie braknie chętnych do pomocy.
Drodzy parafianie podarunki przygotowane przez was jak i żywność trwałą
proszę przynieść na probostwo do dnia 18 grudnia nie zapominając jednocześnie,
aby każda miała swój numerek dzięki czemu trafi do odpowiedniego dziecka.
Szczęść Boże.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki
wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały
w przekazywaniu wiary i wychowywaniu młodych pokoleń.

Wydarzyło się:

18 październik – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego.
Obecnie w naszej parafii istnieje 1 krąg Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje
kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu
w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.
29 październik – wystąpił w naszej parafii koncertem pieśni maryjnej chorzowski chór
Lutnia działający przy Chorzowskim Centrum Kultury.
16 listopada - odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich
święta patronalnego.
23 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjęty 1 nowy kandydat do służby ministranckiej, a 2 otrzymało pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.
Listopad – została zakończona konserwacja bocznego ołtarza Matki Boskiej Różańcowej.
Powrócono do pierwotnej kolorystki ołtarza, a także gruntownie został oczyszczony z zabrudzeń obraz Matki Boskiej Różańcowej. Natomiast w ambonie zostały zamontowane
nowe tablice dekalogu.

Nauki Przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2018 odbędą się w soboty następujących terminach:
2) 3 i 10 marca,
3) 12 i 19 maja,
4) 2 i 9 czerwca,
5) 6 i 13 października.
Każda seria rozpoczyna się o godz. 14.00. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego
odbywać się będą na indywidualne umówienie się z Doradcami Życia Rodzinnego.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed Mszą św. poranną o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec prowadzony
przez Legion Maryi i Żywy Różaniec.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego
Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
W niedzielę (3.12) przypada I Niedziela Adwentu. Niedziela ta jest przeżywana jako
niedziela trzeźwości, parafialna księga trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św.
Barbary, zachęcamy do podejmowania czynów trzeźwościowych i abstynenckich. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci ze szkoły.

W adwencie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie.
Roraty będą codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 zaś w czwartek
o godz. 16.30. Małe dzieci zapraszamy lampionami.
W poniedziałek (4.12) obchodzimy wspomnienie św. Barbary, patronki górników i Archidiecezji. O godz. 8.30 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji górników, emerytów
i rencistów górniczych oraz ich rodzin. Serdecznie zapraszamy!
W I czwartek (7.12) obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego. O godz. 7.00 Msza św.
w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo.
Msza św. szkolna o godz. 16.30 będzie odprawiona w intencji Dzieci Maryi, rodziców
oraz opiekunów z okazji święta patronalnego. Serdecznie zapraszamy!
W piątek (8.12) przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
odprawione o godz. 7.00 i 18.00. Od 12.00 do 13.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w ramach godziny Łaski.
W niedzielę (10.12) obchodzimy II Niedzielę Adwentu, kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii, na nowy system ogrzewania naszego kościoła, a przed kościołem
zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie. O godz. 8.00 odbędzie się Msza św. za
zmarłych i poległych na stanowisku pracy górników.
W środę (13.12) obchodzimy wspomnienie św. Łucji, w tym dniu czcimy Matkę Boską
Fatimską o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 18.00
odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
W czwartek (14.12) przypada wspomnienie św. Jana od Krzyża,
W III piątek (15.12) po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
W sobotę (16.12) odbędzie się obchód chorych przed świętami Bożego Narodzenia. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę przypada III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
W przedsionku kościoła można zakupić opłatki i świece Caritas na stół wigilijny, małe świece w cenie 5 zł., duże 12 zł.. Zakup świecy wspomaga wigilijne dzieło pomocy
dzieciom.
Nastąpiła drobna korekta planu kolędy. Kolęda z 26 grudnia została przesunięta
na 13 i 14 stycznia, natomiast kolęda uzupełniająca na indywidualne zgłoszenia odbędzie
się w sobotę 20 stycznia. Poprawiony plan kolędy znajduje się w gablotkach oraz na stronie internetowej.
Po raz kolejny parafia nasza organizuje akcję „Świąteczna paczka”, która polega na
zrobieniu paczki dla dzieci z rodzin najuboższych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejszą niedzielę w przedsionku naszego kościoła znajduje się „drzewko dobroci”, na którym są umieszczone serduszka w dwóch kolorach, dziewczynki mają czerwone, chłopcy
niebieskie, w których będzie informacja o dziecku, które potrzebuje naszego „serca”.
Ta informacja zawiera wiek dziecka i jego płeć. Mamy nadzieję, że ta piękna akcja jak
zawsze spotka się z szerokim zainteresowaniem naszych parafian. Więcej informacji znajduje się w „Wawrzynie”.
Można nabyć kolorowankę o Fatimie zilustrowaną przez ucznia kl. IV Łukasza Wencla
ze Szkoły Podstawowej nr 29, a tekstami opatrzoną przez naszą katechetkę Ewę Zastawną
w cenie 5 zł..
Można już zamawiać Msze św. na rok 2018.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 4 września od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W grudniu i w styczniu 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

