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Intencje Mszalne
18.06 – 1.07
Poniedziałek
18.06
7.00 W intencji firmy Bad-Bud
18.00 Za ++ Grzegorza i Tadeusza
Zastawnych
Wtorek
19.06
7.00 Za + Józefa Parzyjagła
z okazji urodzin
18.00 Dz. bł. w intencji grupy formacyjnej
33/12 oraz solenizantów Luizy
Stępień, Marka Nowakowskiego,
Izabeli Jamroz, Piotra Maczuga,
Barbary Soft, Magdaleny
Zyskowskiej
Środa
20.06
7.00 Za + Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za + Bernarda Dziurę od lok.
z ul. Rycerskiej 12
Czwartek
21.06
10.30 W intencji dzieci przedszkolnych
z okazji zakończenia roku
18.00 1) Dz. bł. w intencji Ludgardy
z okazji urodzin
2) Za + Aleksandrę Musiał
w 30 dniu po śmierci
Piątek
22.06
7.00 Dz. bł. w int. Róży z okazji urodzin
8.00 Dz. bł. w int. dzieci oraz nauczycieli
SP 29 z okazji zakończenia roku
szkolnego
18.00 Za + matkę Anielę Mrozińską
w 1 roczn. śmierci
Sobota
23.06
18.00 1) Za + męża Ryszarda, ++ rodziców
i teściów
2) Za ++ Jerzego i Wandę Wolf,
++ rodziców, szwagrów Andrzeja
i Zygfryda
Niedziela
24.06
8.00 Za ++ Helgę i Waltera,
+ męża Stefana Lorenz
10.00 Za + męża Rajnolda Dobrzyńskiego
w 1 roczn. śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry
i Krzysztofa z okazji 30 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Władysławy
Dyl w 80 roczn. urodzin
17.00 Za ++ teściów Janinę i Bronisława
Zemła, ++ Krystynę i Tadeusza

Poniedziałek
25.06
7.00 Za + Jadwigę Czornik od Żywego
Różańca
18.00 Za + Aleksandrę Musiał od siostry
Janiny Gabryś z rodziną
Wtorek
26.06
7.00 Za + córkę Marcelinę z okazji
urodzin, + męża i rodziców z obu
stron
18.00 Dz. bł. w intencji Bogumiły z okazji
urodzin
Środa
27.06
7.00 Za + Józefa Oparę w 26 roczn.
śmierci
18.00 Za + Helenę Kuczerajter
od szwagierki Heleny z rodziną
Czwartek
28.06
18.00 Za + Helgę Węgrzyńską,
++ z pokrew. z obu stron
Piątek
29.06
7.00 Za + Janinę Pawłowską w 1 roczn.
śmierci
18.00 Za + ojca Pawła Cebulę
Sobota
30.06
18.00 Za + Irenę Orwat od siostry Danuty
Niedziela
1.07
8.00 Za + Aleksandrę Musiał od rodziny
Gabryś z Sędziszowa
10.00 Dz. bł. w intencji Sabiny z okazji
urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Wandy i Mirosława
Sobczak z okazji 35 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Zofii
i Jerzego z okazji 38 roczn. ślubu
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Kronika 50-lecia parafii (I)
1599
1935 – 38

16.10.1938

1.09.1939
1945 – 68

24.06.1945

1961
5.06.1963
1963 – 66

Wybudowanie drewnianego kościoła św. Wawrzyńca w Knurowie.
Przeniesienie z inicjatywy Śląskiego Konserwatora Zabytków Tadeusza Dobrowolskiego zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca z Knurowa do Chorzowa na górę Redena.
Poświęcenie kościoła św. Wawrzyńca na nowym miejscu w Chorzowie przez bpa ordynariusza Stanisława Adamskiego. Transmisja
radiowa uroczystej Mszy św. z naszego kościoła.
Wybuch II Wojny Światowej i zamknięcie kościoła dla kultu religijnego. Można było odprawiać tylko jedną Mszę św. w ciągu roku
w dniu patrona kościoła 10 sierpnia.
Kościół jest kościołem filialnym parafii św. Antoniego w Chorzowie.
Pierwsza po II Wojnie Światowej Msza św. sprawowana przez
ks. majora Emanuela Krzoskę, który został opiekunem kościoła
św. Wawrzyńca. Od tego dnia w każdą niedzielę była sprawowana
Msza św..
Ks. Stanisław Krzoska otrzymuje dekret wikariusza parafii św. Antoniego w Chorzowie z misją opieki nad kościołem św. Wawrzyńca.
Śmierć ks. Emanuela Krzoski dotychczasowego opiekuna kościoła
św. Wawrzyńca.
Gruntowny remont kościoła pod kierunkiem ks. Stanisława Krzoski.

Utworzenie stacji duszpasterskiej przy kościele św. Wawrzyńca
w Chorzowie. Ustanowienie pierwszych duszpasterzy: ks. Stanisława Krzoskę – rektora kościoła, ks. Jerzego Roboka – wikariusza.
1968
Rozpoczęcie działalności duszpasterskiej: stworzenie porządku nabożeństw; udzielanie sakramentów św.; założenie ksiąg metrykalnych; rozpoczęcie katechezy dzieci i młodzieży.
I wizytacja kanoniczna dokonana przez bpa Herberta Bednorza
4.05.1968
w czasie której 298 osób przyjęło sakrament bierzmowania.
I Wczesna Komunia św. (7 dzieci) i 2.06 Komunia św. z II klasy
26.05.1968 (50 dzieci)
Wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Herbert Bednorz,
20-21.10.1973 ordynariusz katowicki, w czasie tej wizytacji sakrament bierzmowania przyjęła rekordowa ilość 380 bierzmowanych.

Ciąg dalszy nastąpi

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc czerwiec:
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu
drugiego w jego odmienności.

Wydarzyło się...
22 kwietnia – przeżywaliśmy w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym
dniu gościliśmy w naszej parafii ks. diakona Krzysztofa Moczko oraz kleryków z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ks. Diakon głosił Słowo Boże na
niedzielnych Mszach św., odbyło się również spotkanie kleryków z grupą stanowiącą Towarzystwo Przyjaciół Seminarium.
1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma
odpustowa, której przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk, zaś homilię wygłosił kapelan
Związku Górnośląskiego ks. dr Arkadiusz Wuwer. Odpust w Skansenie inaugurował
„Gody Śląskie”.
4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji
ks. bpa Marka Szkudło. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.
13 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św.
przystąpiło 19 dzieci. W tym roku również wyjątkowo 6 dzieci przystąpiło do Komunii
św. w wieku przedszkolnym. Po raz pierwszy Komunia Św. została udzielona dzieciom
klas trzecich.
18 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum
św. Jana Pawła II w Krakowie oraz pielgrzymowaliśmy do sanktuarium Krzyża Świętego
w Krakowie Mogile. Opiekunami tegoż sanktuarium są Ojcowie Cystersi. W tym roku do
nowicjatu Ojców cystersów wstąpił nasz parafianin Łukasz Jędrak, który przejął imię brata Henryka, On też oprowadził nas po Mogilskim sanktuarium. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.
27 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl..
Z naszej parafii wyruszyła około 23-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził
ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił oraz głównym
celebransem był ks. kard. Zenon Grocholewski Przewodniczący Papieskiej Kongregacji
do Spraw Wychowania Chrześcijańskiego. W pielgrzymce uczestniczyło jak zwykle około
100 tys. mężczyzn.
31 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki, Poniatowskiego i Konopnickiej.
Ołtarze stały: I – przy Szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez dzieci komunijne;
II – na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Poniatowskiego przygotowany przez grupę Dzieci
Marii oraz ich opiekunów; III – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez młodzież oazową; IV – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta
przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo
licznym udziale wiernych.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:
Dolny Krzysztof
Wilczek Karolina

par. św. Wawrzyńca, Chorzów
par. NSPJ Świętochłowice

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

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 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką
do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. prowadzony przez parafian oraz okazja do spowiedzi św..
W niedzielę (17.06) obchodzimy XI Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona na
potrzeby naszej parafii.
We wtorek (19.06) w kościele św. Jadwigi w Chorzowie grupa młodzieży naszej parafii
przyjmie sakrament bierzmowania. Młodych naszej parafii polecamy modlitwom wiernych.
W czwartek (21.06) przypada wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak., O godz. 10.30
Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym
dniu nie będzie Mszy św. szkolnej. Tego dnia zapraszamy dzieci do spowiedzi św. przed
zakończeniem roku szkolnego: kl. II – III o godz. 15.30; kl. IV - VII o godz. 16.00; młodzież o godz. 17.30 oraz wystawienie najświętszego sakramentu.
W piątek (22.06) o godz. 8.00 odbędzie się Msza św. w intencji dzieci oraz grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie z okazji zakończenia roku szkolnego.
W niedzielę (24.06) obchodzimy uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kolekta
w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W czwartek (28.06) obchodzimy wspomnienie św. Ireneusza bpa i męcz..
W piątek (29.06) obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św.
będą odprawione o godz. 7.00 i 18.00. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej (Świętopietrze).
W lipcu i sierpniu w naszej parafii obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw:
w niedziele Msze św. są o godz.: 8.00; 10.00; 12.00 i 15.00/w skansenie/. Nie będzie
Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwa popołudniowego. W tygodniu: w poniedziałek,
środę i w piątek Msza św. jest o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i w sobotę
o godz. 18.00.
W niedzielę (1.07) obchodzimy XIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 25 czerwca do końca sierpnia
tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
„Parafia św. Antoniego w Chorzowie zaprasza 17 czerwca od 15 00 do 2100 na Rodzinny Festyn u Antonika. W programie atrakcje dla dzieci i dorosłych, koncerty, zabawy, gastronomia oraz losowanie atrakcyjnych nagród. O godz. 20 00 koncert zespołu
DE SILVERS. Wstęp wolny.”
W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 50-lecia istnienia parafii
św. Wawrzyńca ogłaszamy zbiórkę zdjęć i pamiątek związanych z historią naszego kościoła. Celem zbiórki jest stworzenie wystawy fotograficznej upamiętniającej historię naszego kościoła .Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek materiały (fotografie, pamiątki,
wycinki prasowe wspomnienia, itd.) zapraszani są do kontaktu oraz do dalszego przekazywania informacji o zbiórce.
Z okazji Jubileuszu naszej parafii organizowany jest także konkurs plastyczny dla
wszystkich chętnych dzieci szkolnych i dorosłych „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA” . W pracy można przedstawić kościół jako dom Boży, jako wspólnota, jako moja
parafia. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze. Prace do konkursu można składać do końca lipca 2018 roku.

