Intencje Mszalne
15.01 – 28.01
Poniedziałek
15.01 Poniedziałek
22.01
7.00 Za + Helenę Kuczerajter
7.00 Za ++ dziadków Urszulę,
od siostrzenic Anieli i Brygidy
Wincentego, Mariannę, Józefa
z rodzinami
18.00 Za ++ rodziców Stanisława i Annę
18.00 Za ++ rodziców Konkordię
Witkowskich
i Jana Turlej, + Zofię Sobczak
Wtorek
23.01
Wtorek
16.01 7.00 W intencji firmy Bad-Bud
7.00 Za + męża Stefana z okazji urodzin,
18.00 Dz. bł. w intencji Jana z okazji 75
++ rodziców i teściów
roczn. urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji Barbary Dyla
Środa
24.01
z prośbą o zdrowie
7.00 Za + Helenę Kuczerajter od sąsiadów
Środa
17.01
z ul. Konopnickiej 23, 23A,23B
7.00 Za ++ Feliksę i Stanisława,
18.00 Za ++ rodziców Stanisławę
+ brata Waldemara
i Edwarda, brata Mariana Tukaj,
18.00 Za + Klarę Dudek w 30 dniu po śm.,
++ z pokrew.
++ lokatorów z ul. Gajowej 10
Czwartek
25.01
od lokatorów
16.30
Czwartek
18.01 18.00 Za + Małgorzatę Niesporek od Maryli
10.00 W intencji Ruch Szensztackiego
Piątek
26.01
16.30 Dz. bł. w intencji Barbary i Łukasza
7.00 Za ++ rodziców Czesławę i Jana
18.00 Za + Czesławę Wierzba w 15 roczn.
Ciurzyńskich
śmierci, + Stanisława Wierzba
18.00 Za ++ Bernarda Świerkot, Małgorzatę
Piątek
19.01
Ogaza, Klarę Lambrecht
7.00 Za + męża Wilhelma w 16 roczn.
Sobota
27.01
śmierci, brata Pawła, ++ rodziców
18.00 1) Za + męża Ryszarda
i pokrew. z obu stron
Gołkowskiego, ++ rodziców
18.00 Za + syna Mariusza, + męża
i pokrew. z obu stron
Sobota
20.01
2) Za + ojca Mieczysława Musiał
18.00 Dz. Bł. w intencji Marii Pielok
w 18 roczn. śmierci
z okazji 85 roczn. urodzin
Niedziela
28.01
Niedziela
21.01 8.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Tomasza
8.00 Za ++ dziadków Annę i Jerzego
Giżewskich, Cecylię i Władysława
10.00 W intencji żywych i zmarłych
Kukla, ++ synów Kazimierza
dziadków i babcie z rodzin Loth,
i Tadeusza
Steuer, Cebula, Kwaśny
10.00 Za + wnuczkę Justynkę w 6 roczn.
12.00 Za + męża Józefa w roczn. śmierci,
śmierci, ++ z rodzin Lipień, Kierat
++ rodziców z obu stron i pokrew.
12.00 Za + Jana Orwat w roczn. śmierci,
17.00 W intencji grupy formacyjnej 33/12
+ żonę Irenę ++ z pokrewieństwa
oraz solenizantów Ilony Myrta,
17.00 Dz. bł. w intencji Gabrieli i Piotra
Tadeusza Szafraniec, Katarzyny
Krzyż z okazji 50 roczn. urodzin
Kowalczyk, Artura Góreckiego

www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl
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Wdzięczni za dar serca Świątecznej Paczki
„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 nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie."
Parafia św. Wawrzyńca - mały drewniany kościółek i wielka swym sercem
społeczność lokalna.
Takim artykułem rozpoczynaliśmy tradycyjną w naszej parafii akcję
pt. "Świąteczna paczka"
Jak co roku z niepokojem, ale też z wielką ufnością do was kochani parafianie, przyozdobiliśmy "drzewko dobroci” osiemdziesięcioma serduszkami pod,
którymi kryli się mali uczniowie naszej szkoły objęci akcją.
Nie zawiedliśmy się - 03.12.2017 po mszy wieczornej na drzewku nie było
już żadnego serduszka, kolejny raz zwyciężyły - dobroć i miłość bliźniego.
W zaprzyjaźnionym zakładzie w Gliwicach również została przeprowadzona akcja zbiórki trwałej żywności, aby zebrane produkty dołączyć do paczek trafiających do rodzin w szczególnie ciężkiej sytuacji. Również w Gliwicach wyczuwało się moc wielkiej dobroci serc.
W piątek 22.12.2017 wszystkie paczki dzięki kierowcom i 15 woluntariuszom wszystkie paczki zostały rozwiezione wśród najbardziej potrzebujących rodzin.
Za każdą paczkę i wielkie serce wszystkim uczestnikom akcji „Świąteczna
Paczka” składamy wyrazy uznania i podziękowania. Dziękujemy przede wszystkim pani Karinie i Jej mężowi Grzegorzowi, którzy całą akcją kierowali. Podziękowania kierujemy do zespołu, który paczki segregował i logistycznie układał
wg ulic oraz przygotowywał paczki żywnościowe, dziękujemy p. Agnieszce
za przygotowanie listy dzieci potrzebujących. Dziękujemy kierowcom oraz woluntariuszom rozwożącym paczki. Wszystkim zaangażowanym w parafialna akcję
„Świąteczna Paczka” składamy wyrazy uznania i wielkie podziękowania.
Pan Jezus mówił o czym wspomina Św. Paweł że „więcej szczęścia jest
w dawaniu, aniżeli w braniu”. Ufamy więc, że sprawiając radość i szczęście innym, sami doświadczyliście wiele radości i szczęścia.
Szczęść Boże

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Statystyka duszpasterska – 2017 r.

1. Chrzest:
ogółem – 95
chłopców – 46
dziewczynek – 49
2. Komunie św.:
ogółem – 39 216 (w kościele – 38 876, w domu chorego – 133;
207 - Szafarze)
I Komunii św. – (II kl. – 21; Wczesna Komunia Św. – 2)
4. Sakrament chorych:
ogółem – 60 (10 w domu chorego; 50 rekolekcje wielkopostne)
5. Sakrament małżeństwa:
ogółem – 89
6. Pogrzeby:
ogółem – 28 (6 pogrzebów przekazano do innych parafii); 34 parafian
zmarło,
mężczyzn – 11 + 3 (przekaz) = 14
kobiet – 17 + 3 (przekaz) = 20

Plan wydarzeń parafialnych 2018
29 styczeń – 9 luty – ferie zimowe, w tygodniu obowiązuje wakacyjny porządek
nabożeństw
14 luty – środa popielcowa, początek Wielkiego Postu
11 – 14 marzec – rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. Tadeusz Michałek SI
1 maj – odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie
13 maj – I Komunia św. i Wczesna Komunia św.
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
12 sierpień – odpust parafialny
29 wrzesień – dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.
22 październik – adoracja Najświętszego Sakramentu
2 grudnia – I Niedziela Adwentu
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 Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do
spowiedzi św..

W niedzielę (14.01) obchodzimy II Niedzielę Zwykła Kolekta w tym dniu będzie
przeznaczona na remonty naszego kościoła (ogrzewanie naszego kościoła).
Jasełka z przedszkola godz. 16.00
W środę (17.01) przypada wspomnienie św. Antoniego, opata. o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W czwartek (18.01) rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
O godz. 10.00 odbędzie się na Msza św. w intencji Ruchu Szensztackiego,
wszystkich członków i zainteresowanych Ruchem Szensztackim serdecznie zapraszamy! Po Mszy św. spotkanie w salce.
W piątek (19.01) wspominamy św. Józefa Sebastiana Pelczara. W tym dniu czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (21.01) przypada III Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W środę (24.01) przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego.
W czwartek (25.01) obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła. W tym dniu kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym dniu odbędzie się spowiedź św. dzieci przed feriami zimowymi wg następującego porządku: kl. III – IV
o godz. 15.30; kl. V – VII o godz. 16.00.
W piątek (26.01) przypada wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
W niedzielę (28.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na koncert kolęd,
który odbędzie się w niedzielę 14.01 o godz. 16.00 w kościele im. ks. M. Lutra
w Chorzowie.
16 stycznia zapraszamy serdecznie na inaugurację Chorzowskiej Koalicji na
Rzecz Bezpieczeństwa. W ramach wydarzenia od godziny 12.00 zapraszamy na
Targi Bezpieczeństwa, które odbędą się w Państwowej Komendzie Straży Pożarnej przy ulicy Katowickiej 123. O godzinie 16.00 w Chorzowskim Centrum Kultury koncert inauguracyjny zagra Mietek Szcześniak. Bilety do nabycia w kasie
ChCK w cenie 10 zł. Natomiast na godzinę 18.00 zapraszamy do kościoła
pw. św. Barbary, gdzie Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc odprawi uroczystą mszę świętą na inaugurację Koalicji oraz w intencji bezpieczeństwa
mieszkańców naszego miasta."
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..
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00. W oktawie Bożego Narodzenia stały konfesjonał nie będzie pełnił dyżurów, a w okresie
kolędowym do końca stycznia dyżury będą tylko w godzinach dopołudniowych.
W styczniu i w lutym 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

