Intencje Mszalne
29.01 – 11.02
Poniedziałek
29.01 Poniedziałek
5.02
7.00 Za + Alfreda Pendziałek w 1 roczn.
7.00
śmierci, ++ z pokrew. Kopel,
Wtorek
6.02
Saternus, Pendziałek
18.00 Za + Helenę Kuczerajter
Wtorek
30.01
od chrześniaków z rodzinami
18.00 Za + Ilonę Mochnacką z okazji
Środa
7.02
urodzin
7.00 Dz. bł. w intencji Doroty Nowak
Środa
31.01
z okazji urodzin
7.00
Czwartek
8.02
Czwartek
1.02 18.00 Za + Henryka Zuber w 30 roczn.
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
śmierci, ++ z pokrew. z obu stron
powołania
Piątek
9.02
18.00 Za + Romualda Janoszkę w 5 roczn.
7.00 Za ++ rodziców Florentynę i Wiktora,
śmierci
+ brata ks. Stanisława Krzoskę
Piątek
2.02
Sobota
10.02
7.00 Za + męża i ojca Franciszka
18.00 Za + ojca Józefa Gerstner w 40 roczn.
Kukowkę w 22 roczn. śmierci
śmierci, ++ matkę i brata
18.00 Za + Helenę Kuczerajter od siostry
Jadwigi z rodziną
Niedziela
11.02
Sobota
3.02 8.00 Za + Helenę Kuczerajter w 30 dniu
po śmierci
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
10.00 Za + Adelajdę Nowok w 1 roczn.
Serca NMP oraz parafian
śmierci
18.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Ignacego
12.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty Nowak
Ranisz, brata Zenona,
z okazji 1 roczn. urodzin
szwagra Ryszarda
17.00 Za + męża Ryszarda, ++ rodziców
Niedziela
4.02
i teściów
8.00 W intencji Ruchu Szensztackiego
10.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Michała,
+ siostrzeńca Marcina
12.00 Dz. bł. w intencji Michała Tukaja
z okazji urodzin
17.00 Za ++ Anielę i Stanisława
Szarańskich

www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 417/3/2018

Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na
pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa,
w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej
Gromnicznej.
2 lutego przypada także Dnia Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na
wyłączną służbę Bogu.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny
syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon
wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan
i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.
W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie
w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.
Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla
i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego
paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym
Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla
zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej
Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też
przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy,
w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowoochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej miał przez cale stulecia wielkie znaczenie
w roku kalendarzowym na wsi. Wtedy pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracowany rok i mogli zmienić chlebodawcę. Z maryjnym świętem
łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę,
jak np. "Gromnica - zimy połowica", "Na Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, czy "Na Gromniczną ciecze - to się zima wlecze".

W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczne - przeszkody i trudności.
Ponadto od początku lutego dni są coraz dłuższe. Stare porzekadło ludowe mówi, że o ile dzień zimowego przesilenia słonecznego 21 grudnia był najciemniejszy w roku, to na Nowy Rok "przybywa dnia na barani skok", a na Trzech Króli
już "na jeleni skok". 2 lutego dzień jest już dłuższy o całą godzinę, a do 21 marca
przybywa dnia szczególnie szybko.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Przyjęli chrzest
23.12 – Pawleta Lilia
29.12 – Czerwińska Małgorzata
7.01 – Podhorodyński Stanisław

Sakrament małżeństwa przyjęli:
9.12 – Widera Tomasz i Oczko Grażyna
29.12 – Czerwiński Radosław i Chlubek Patrycja

Odeszli do Pana
8.01 – Kuczerajter Helena l.81
19.01 – Szuścik Robert l. 76
20.01 – Serafiński Andrzej l. 77

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 (28.01) obchodzimy IV Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby parafii.

W okresie ferii zimowych (29 stycznia – 10 lutego) w ciągu tygodnia będzie
obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
W środę (31.01) obchodzimy wspomnienie św. Jana Bosko.
W I czwartek (1.02) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej.
W piątek (2.02) przypada święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane
świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00
i 18.00. Podczas Mszy św. będą poświęcone gromnice. Po Mszy św.
o godz. 18.00 będzie udzielane błogosławieństwo św. Błażeja. Święto to jest obchodzone jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, kolekta będzie przeznaczona na zakony kontemplacyjne.
W I sobotę (3.02) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. W tym dniu przypada wspomnienie dow. św. Błażeja, po Mszach św. będziemy udzielali błogosławieństwa św. Błażeja chroniącego od chorób gardła.
W niedzielę (4.02) przypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze
Szkoły.
W poniedziałek (5.02) przypada wspomnienie św. Agaty, w tym dniu podczas
Mszy św. poświęcimy chleb i wodę św. Agaty mającą chronić od pożarów
i innych niebezpieczeństw.
We wtorek (6.02) obchodzimy wspomnienie św. Pawła Miki i Tow..
W sobotę (10.02) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W niedzielę (11.02) przypada VI Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona
na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. zapłatę za nowy system
ogrzewania naszego kościoła. W tym dniu przypada wspomnienie dow. NMP
z Lourdes oraz Światowy Dzień Chorego, parafialny Dzień Chorego odbędzie się
w czasie rekolekcji wielkopostnych.
Rada Parafialna zaprasza na coroczne spotkanie karnawałowe „Przy piosence
i kawie”, które odbędzie się w salce na probostwie w sobotę 10 lutego
o godz. 17.00, wejściówki w cenie 5 zł. do nabycia w zakrystii.
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 lutym i w marcu 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

