Intencje Mszalne
26.02 – 11.03
Poniedziałek
26.02 Poniedziałek
5.03
7.00 Za + Helenę Kuczerajter od rodziny
7.00
Sipiora
18.00 Za + Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za + matkę Bronisławę w 14 roczn.
od grup parafialnych
śmierci, ojca Stanisława,
Wtorek
6.03
brata Henryka w 1 roczn. śmierci
7.00
Wtorek
27.02 18.00 Za + Marcina Kotulę
7.00 Dz. bł. w intencji syna Adama
Środa
7.03
z okazji 50 roczn. urodzin
7.00 Za + ks. Emanuela Krzoskę
18.00 Dz. bł. w intencji Eliasza
w 55 roczn. śmierci
z okazji 1 roczn. urodzin
18.00 Za + męża Czesława Cebulskiego
Środa
28.02
w 1 roczn. śmierci
7.00 Za + matkę Marię Wrona
Czwartek
8.03
w roczn. śmierci
16.30
18.00 Za ++ Janinę i Józefa Kula,
18.00 Za ++ rodziców Martę i Tadeusza
++ z pokrew. z obu stron
Książek
Czwartek
1.03
Piątek
9.03
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
7.00 Za + Helenę Kuczerajter od Żywego
powołania do służby Bożej
Różańca
16.30 Dz. bł. w intencji Marcina Golus
18.00 Za + Irenę Krzesaj w 2 roczn. śm.,
z okazji 1 roczn. urodzin
+ męża Józefa, syna Dariusza
18.00 Za + Jerzego Hadzik w 13 roczn.
śmierci
Sobota
10.03
Piątek
2.03 18.00 1) Za + męża Jana z okazji urodzin,
++ rodziców z obu stron
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
2) Za ++ Magdalenę i Sylwestra
oraz parafian
Koźlik, syna Stefana, rodziców
18.00 W intencji Oazy +
z obu stron
19.00 Msza św. młodzieżowa za parafian
11.03
Sobota
3.03 Niedziela
8.00 Za ++ rodziców Anastazję i Edmunda
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Raczak, braci Eugeniusza i Jana
Serca NMP oraz parafian
18.00 Dz. bł. w intencji Kunegundy z okazji 10.00 Dz. bł. w intencji Renaty
z okazji urodzin
imienin
12.00 Dz. bł. w intencji Tomasza Mańdok
Niedziela
4.03
z okazji 18 roczn. urodzin
8.00 Za + Andrzeja Serafińskiego z okazji 17.00 Za ++ Danutę i Sławomira
urodzin
Przybyłowskich od brata z rodziną
10.00 Za + Erykę Basgier w 1 roczn.
śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Kingi Niedbała
z okazji 1 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w intencji Wandy Sobczak
z okazji 60 roczn. urodzin
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Podsumowanie “Ferii u Wawrzyna”
Nadeszły ferie - w odpowiedzi na duże zainteresowanie naszych najmłodszych
grup parafialnych, jak co roku postanowiliśmy zorganizować "Ferie u Wawrzyna".
Po odprawie, na którą przybyli nasi wolontariusze, starsi przyjaciele z tych
właśnie wspólnot, razem z ks. proboszczem ustaliliśmy tematy, według których będzie przebiegał tydzień zajęć i warsztatów.
Tematyka to „sakramenty” przedstawiane techniką nowych mediów. Czy to się uda…
Zobaczymy…
Poniedziałek, dzień pierwszy - Chrzest Święty.
Właśnie nad tym tematem pochylił się ksiądz proboszcz podczas kazania w czasie
mszy świętej, która rozpoczynała tydzień ferii. Pantomima w wykonaniu uczestników
(zajęcia w domu parafialnym) również dotykała tematyki związanej z naszym chrztem
oraz tym biblijnym, w Jordanie. To jedna z form przekazu, która wyraża pewne emocje i uczucia.
Każdego też popołudnia o godz. 17:00 uczestnicy ponownie się pojawiali
w naszym domu parafialnym na wieczorny seans filmowy, aby przy słodkim poczęstunku, spędzić ze sobą kolejne dwie godziny.
Wtorek, dzień drugi - Pokuta.
Scenki odegrane w zespołach przy wykorzystaniu ekranu i cienia również pokazały
uczestnikom inną formę wyrażenia myśli i przesyłania informacji. Gry planszowe,
muzyka i zabawy integracyjne wypełniły dzień uczestnikom do samej 14:00.
Środa, dzień trzeci - Pierwsza Komunia Święta.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać plakaty korzystając z gazet i własnych pomysłów, uczyli się pracy zespołowej opartej na burzy mózgów. Plakat był zaproszeniem
na własną Pierwszą Komunię Św. To kolejna forma komunikacji wyrażająca treść
w postaci sztuki plakatu .
Czwartek, dzień czwarty - Wycieczka.
Czwartek to dzień naszej wycieczki do Katowic. Zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnioną rodzinę do drukarni, redakcji Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego oraz do rozgłośni Radia eM. Bardzo ciekawy wyjazd uświadamiający nam,
ile pracy trzeba włożyć, by powstał numer Gościa Niedzielnego lub by wydrukować
książkę. Najbardziej jednak chyba wszyscy zapamiętali wywiad na żywo w Radiu eM
oraz możliwość zaśpiewania w radiowym studio piosenki, która być może zostanie
wyemitowana na fali. W drodze powrotnej nawiedziliśmy Bazylikę Panewnicką,
gdzie odwiedziliśmy przepiękne stajenki najpierw wewnątrz bazyliki, potem ruchomą
oraz żywą. W Panewnikach spotkaliśmy naszą animatorkę Paulinę, która kończyła
swoje rekolekcje u Sióstr Służebniczek.

Piątek, dzień piąty - Matki Boskiej Gromnicznej.
Ostatni dzień "Ferii u Wawrzyna" to święto Matki Boskiej Gromnicznej. Każdy
z uczestników dowiedział się o historii jaka towarzyszy tej świecy.
Po wizycie w redakcji postanowiliśmy spróbować własnych sił w przeprowadzaniu
wywiadów. Każdy mógł przez chwilę poczuć się dziennikarzem lub reporterem.
To kolejna forma technik komunikacji nadawcy i odbiorcy. Na zakończenie tygodnia
ferii została odprawiona msza święta, podczas której ksiądz proboszcz nawiązał do
św. Matki Boskiej Gromnicznej.
Piękne piosenki z aranżacją muzyczną uczestników ferii , wiele filmów do scenek
tematycznych, mnóstwo pojedynków w grach planszowych, zmierzenie się z grą aktorską, pantomimą i sztuką reportażu, przekaz i twórczość plakatowa, to tematy, które
zostały fantastycznie wplecione w radosną atmosferę dziecięcej energii i żywiołu.
Nowe media połączone z tematami Sakramentów... To się nam udało!
Wielkie brawa dla prowadzących... to ogromny wysiłek ale też i frajda dla nich samych. To wielkie dzieło na pewno będzie kontynuowane w przyszłości.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidulanym i wspólnotowym.

Wydarzyło się...
7 stycznia – odbył się koncert kolęd wykonaniu Parafialnego Zespołu Dzieci Maryi,
Stowarzyszenia „Freeland”, ponadto było wiele okazji wspólnego kolędowania.
9 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca
i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło
się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.
14 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego.
20 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok. 1120 rodzin,
kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.
26 stycznia - odbył się XVIII Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius
2018”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.
W styczniu – został zamontowany nowy system ogrzewania naszego kościoła.
Pod ławkami stałymi ogrzewanie jest podłogowe, ponadto na ścianach zostały zamontowane trzy grzejniki dogrzewające. Źródłem ciepła jest energia elektryczna. System
ogrzewania włącza się według z góry zaprogramowanego planu. Prace wykonała firma Eco-Term z Krakowa.
10 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialna Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej
atmosferze.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci Maryi, o godz. 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
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 oraz Droga Krzyżowa dla dzieci,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Bożego
Miłosierdzia.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, które wygłosi wikariusz
parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym ks. Radosław Adamiak. Zalecki
za zmarłych do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystii.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..
W niedzielę (25.02) przypada II Niedziela Wielkiego Postu, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na fundusz misyjny Ad Gentes.
W I czwartek (1.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. Spowiedź św. dzieci
odbędzie się w czasie rekolekcji wielkopostnych.
W I piątek (2.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy
św. nabożeństwo. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Oazy+, po Mszy św. spotkanie
w salce. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne. O godz. 19.00 Msza św.
młodzieżowa, na którą szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania.
W I sobotę (3.03) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (4.03) obchodzimy III Niedzielę Wielkiego Postu. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci.
W sobotę (10.03) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną chorych prosimy
zgłosić w zakrystii lub kancelarii. Również w sobotę (24.03) przed Niedzielą Palmową
odbędzie się obchód chorych przed świętami wielkanocnymi.
W niedzielę (11.03) przypada IV Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości
(Leatare). Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na zapłatę
za modernizację ogrzewania naszego kościoła. W tym dniu rozpoczynamy wielkopostne
rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Tadeusz Michałek, Sercanin. O godz. 16.00
zapraszamy kobiety i starszą młodzież żeńską na naukę stanową. Plan rekolekcji będzie
wywieszony w gablotkach oraz w najbliższym numerze „Wawrzyna”.
W czwartek (15.03) o godz. 15.00 zostanie przeprowadzona w naszej parafii zbiórka
elektrośmieci, tj. zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektronicznego (stare radia, telewizory, komputery, sprzęt AGD, komórki itp.). Dochód ze zbiórki jest przeznaczony na misje.
Zużyty sprzęt można przynosić w środę i czwartek, tj. 14 i 15 marca do godz. 14.00.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W marcu i w kwietniu 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.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie - organizacja pożytku publicznego ul. Szpitalna 24, 41-506 Chorzów, KRS 0000015960 prosi
o 1% wsparcia naswoją działalność.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

