Intencje Mszalne
9.04 – 22.04
Poniedziałek
9.04 Poniedziałek
16.04
7.00 Za + męża Konstantego, + syna Piotra 7.00 Za ++ z rodzin Sroczyńskich,
18.00 Za + Eryka Romanczyk w roczn.
Gawłów, Skrzyńskich
śmierci
18.00 Za + Helenę Kuczerajter od rodziny
Smyła z Lisowic
Wtorek
10.04
17.04
7.00 Za + męża Joachima Rechta z okazji Wtorek
urodzin
7.00 Za + siostrę Elżbietę w dniu urodzin
18.00 O zdrowie dla Damiana
18.00 Za + Elżbietę Nowak w 1 roczn.
śmierci, + ojca Tadeusza
Środa
11.04
Środa
18.04
7.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Henryka
z okazji urodzin, męża Wilhema,
7.00 Za + Andrzeja Serafińskiego
++ z pokrew. z obu stron
18.00 Dz. bł. w int. Katarzyny i Grzegorza
18.00 Za + męża Mieczysława Jasińskiego
z okazji 25 roczn. ślubu
z okazji urodzin, ++ rodziców z obu
Czwartek
19.04
stron
16.30 Za + Agnieszkę Kopka od Żywego
Czwartek
12.04
Różańca
16.30 Za + matkę Rozalię Kwaśny
18.00 Za + ks. Wilhelma Wronę
18.00 Za + męża Józefa Zaczek
w 19 roczn. śmierci
w dniu urodzin
Piątek
20.04
Piątek
13.04 7.00 Za ++ rodziców Feliksę i Stanisława,
7.00 W intencji firmy Bad-Bud
+ brata Waldemara
18.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
18.00 Za + męża Jerzego w dniu urodzin,
Fatimskiej oraz parafian
++ rodziców z obu stron
Sobota
14.04 Sobota
21.04
18.00 1) Za ++ Annę i Stanisława
18.00 1) Za + Henryka Zuber z okazji 80
Franielczyk
roczn. urodzin, + Helenę Kuczerajter
2) Za + Krystynę Perlitius w 30 dniu
2) Za + Alfonsa Gajdę
po śmierci
z okazji 1 roczn. śmierci
Niedziela
15.04
8.00 Za ++ Helenę i Jadwigę Polednia,
++ z rodzin Polednia, Mika, Czaja
10.00 Dz. bł. w int. Marcina Tomeckiego
z okazji 45 roczn. urodzin
12.00 1) Dz. bł. w int. Stanisławy i Mariana
Sipiora z okazji 60 roczn. ślubu
2) Dz. bł. w intencji Janusza Nowak
z okazji 50 roczn. urodzin
17.00 Za + Helenę Kwiatkowską w roczn.
śmierci

Niedziela
22.04
8.00 Dz. bł. w intencji Anastazji
z okazji 3 roczn. urodzin
10.00 Dz. bł. w intencji Mirosławy Dul
z okazji urodzin
12.00 Za + kuzyna Jana Jurochnik,
+ kuzynkę Barbarę Stelmaszczyk
17.00 Dz. bł. w intencji Beaty i Tomasza
Kosz z okazji 25 roczn. ślubu

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

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 422/8/2018

Planowane remonty przy kościele św. Wawrzyńca
Nasz XVI-wieczny kościół stanowi nie tylko wizytówkę naszej parafii,
gdzie gromadzimy się na modlitwie i sprawowaniu sakramentów świętych,
ale myślę że jest również ozdobą naszego Miasta wpisaną na stałe w krajobraz
Chorzowa. Po wybudowaniu probostwa przez ostatnie lata nasze wysiłki remontowe były skupione przede wszystkim na wnętrzu kościoła. Zostały odtworzone
ławki kościelne, nastąpiła konserwacja podłogi oraz więźby dachowej z uzupełnieniem zużytych elementów. Rozpoczęliśmy również konserwację XVIIIwiecznych elementów wystroju naszego kościoła takich jak: ambona, chrzcielnica
czy boczny ołtarz Matki Boskiej Różańcowej. W kolejce do remontu czekają pozostałe ołtarze, polichromia, elementy oświetlenia czy zabytkowe obrazy znajdujące się w naszym kościele.
W tym roku jednak po konsultacji z konserwatorami zabytków oraz Parafialną Radą Duszpasterską uznałem, że będziemy konserwowali bryłę kościoła
oraz nastąpi wymiana okien ze względu na zły ich stan techniczny. Poprzednie
konserwację środkami biobójczymi i hydrofobowymi zostały wykonane w 2001
i w 2010 roku. Powłoki zabezpieczające drewno zostały wymyte w wyniku działania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, zmiany temperatury, itp.). Brak
powłoki zabezpieczającej oraz działanie warunków atmosferycznych miały realny
wpływ na rozwój biologicznych czynników (m.in. grzyby, glony, mchy, owady)
odpowiedzialnych za biodeteriorację drewna. W wyniku częstego zalewania wodą
opadową, zwłaszcza w narożnikach i załamaniach dachu, gdzie wilgoć utrzymuje
się przez dłuższy czas, gonty uległy zniszczeniu przez rozwijające się tam mikroorganizmy (grzyby). Na całej powierzchni dachu i niektórych ścianach, zwłaszcza
po zacienionej północnej stronie, występują glony oraz mchy. Odpowiedzialne
są one za zniszczenie struktury drewna będące wynikiem ich procesów metabolicznych, jak i za zielone przebarwienia zarówno powierzchni gontów jak i ścian.
Czynniki fizyczne takie jak: zalegający śnieg, słońce, deszcze, odpowiedzialne
są zarówno za pracę drewna w swojej strukturze, jak i za mechaniczne oddziaływanie na konstrukcję budynku. Czynniki te poprzez oddziaływanie na drewno
odpowiedzialne są za to, iż w wielu miejscach wysunęły się gwoździe mocujące
gonty do łat, czego następstwem są przemieszczenia i ubytki w poszyciu dachu.
W niektórych miejscach uszkodzeniu uległa izolacja pozioma na kamiennym fundamencie, podwalinie. Sam fundament w wielu miejscach jest również popękany
i posiada ubytki kamienia, stąd potrzeba wzmocnienia fundamentu kościoła.
W związku zaistniałą sytuacją, trzeba dokonać stosownych remontów.
ks. Eugeniusz Błaszczyk

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc kwietnia:
Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce
mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili
otwierać nowe drogi.

Przyjęli chrzest
4.03 – Dominika Kania
4.03 – Kryspin Zaremba
18.03 – Wojciech Mączka

18.03 – Tomasz Cedrowicz
18.03 – Sofia Eccheli
18.03 – Max Kupski

Odeszli do Pana
7.03 – Pulnik Stanisława l. 96
12.03 – Perlitius Krystyna l. 85
13.03 – Kopka Agnieszka l. 67
17.03 – Zachorowska Maria l. 96
26.03 – Pohlarz Henryk l. 64

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 (8.04) przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolekta będzie
na Caritas Archidiecezji, a przed kościołem zbiórka na akcję „Śląskie dzieciom
z Aleppo”. O godz. 16.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
W poniedziałek (9.04) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
dzień świętości życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte , a nie narodzone.
W tym dniu o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
W czwartek (12.04) zapraszamy do salki katechetycznej o godz. 10.00 na film
religijny.
W piątek (13.04) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.00 zapraszamy na
nabożeństwo fatimskie, o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli
Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W sobotę (14.04) odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii.

W niedzielę (15.04) obchodzimy III Niedzielę Wielkanocną. Kolekta w tym
dniu jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na nowe okna do naszego kościoła. Tego dnia rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zachęcamy
wszystkich do osobistego spotkania ze Słowem Bożym. O godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła – to nabożeństwo gdzie na wzór Drogi Krzyżowej rozważamy 14 spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami
W III piątek (20.04) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia.
W niedzielę (22.04) przypada IV Niedziela Wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, w tym dniu w Kościele przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który inauguruje Tydzień Modlitw o Powołania. W tym dniu będziemy
gościli w naszej parafii ks. Diakona oraz kleryków naszego Seminarium w ramach
akcji powołaniowej. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego w Katowicach.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
W maju i w czerwcu 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 na swoją działalność.
adres parafii:
ul. Konopnickiej 29,
41-500 Chorzów
Numer telefonu:
32 780 99 61
regon:
040085637
NIP:
6272484564
adres e-mail:
chorzow.wawrzyniec@archidiecezjakatowicka.pl
kancelaria parafialna czynna:
poniedziałek: 16.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 9.00; 16.00 – 17.00

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

