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Intencje Mszalne
2.07 – 15.07
Poniedziałek
2.07 Poniedziałek
9.07
7.00 Za ++ Bronisławę, Martę, Julię,
7.00 Za + Aleksandrę Musiał od Żywego
Franciszkę i Floriana
Różańca
Wtorek
3.07 Wtorek
10.07
18.00 Za + córkę Wiesławę, zięcia Janusza 18.00 Za ++ Bronisławę i Stanisława
Kyrcz, ++ ojców Jana i Władysława,
Borówka, Mateusza, Mariannę,
+ matke Kazimierę Kyrcz
Zygmunta, Katarzynę Dziura
Środa
7.00 Za + męża Stefana Nowak

4.07 Środa
11.07
7.00 Za + Aleksandrę Musiał od Żywego
Różańca
Czwartek
5.07
Czwartek
12.07
18.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry
i Mirosława Malinowskich z okazji
18.00 Dz. bł. w intencji ks. Eugeniusza
30 roczn. ślubu
Błaszczyka z okazji 60-tej roczn.
urodzin
Piątek
6.07
Piątek
13.07
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
7.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej oraz parafian
Sobota
7.07
Sobota
14.07
18.00 Za + Henryka z okazji urodzin
18.00 Za ++ rodziców Zastawnych i Raś
Niedziela
8.07
Niedziela
15.07
8.00 Dz. bł. w intencji Anny
10.00 Za + Gertrudę, Ernesta Słowik,
8.00 Za ++ Józefa Zdrzalik i Mariana
Waleskę Gawron w roczn. śmierci
Jaślan od sąsiadów Roosevetla 3
12.00 1) Dz. bł. w intencji Huberta Waś
10.00 Za ++ Bronisławę i Marię Biedroń
z okazji 1 roczn. urodzin oraz chrztu, 12.00 Dz. bł. w intencji Anny i Zuzanny
Agnieszki Pacha-Waś z okazji
z okazji urodzin
30 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Henryka
2) Dz. bł. w intencji Julii Szarańskiej
Danisz z okazji 80 roczn. urodzin
z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za ++ rodziców Elżbietę,
Roberta, ++ rodzeństwo
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Kronika 50-lecia parafii (II)
Pierwsze misje parafialne prowadzone przez kapłanów naszej diece19-27.10.1974 zji: ks. Gerarda Gulbę i ks. Henryka Haręzę.
Wybudowanie przy kościele małego budynku gospodarczego, który
w rzeczywistości służył katechezie.
Pierwsza Msza św. prymicyjna sprawowana przez ks. neoprezbitera
26.03.1978 Janusza Kwapiszewskiego, który przyjął świecenia kapłańskie
w Wielki Czwartek 26.03 z rąk ks. bpa Herberta Bednorza.
8 – 9.04.1978 Wizytacja kanoniczna dokonana przez ks. bpa Herberta Bednorza.
Dekret erekcyjny nowej parafii po uprzednim zatwierdzeniu przez
15.09.1978 władze państwowe parafii św. Wawrzyńca.
Wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, wielka radość w Polsce
16.10.1978 i parafii!
Pielgrzymka parafian na Jasną Górę, poświęcenie parafii Matce Bo16.11.1979 żej i rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach parafii.
I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Wielu parafian uczestniczyło w spotkaniu Jana Pawła II z Górnoślązakami, które miało
2 - 10.06.1979 miejsce na Jasnej Górze 6 czerwca. Ponadto były również rozprowadzone bilety na spotkanie z Papieżem w Oświęcimiu (7.06)
i w Krakowie (10.06).
I procesja Bożego Ciała ulicami parafii. Wcześniej nie było to możBoże Ciało liwe, gdyż władze państwowe zgadzały się na takie procesje tylko
w parafiach zatwierdzonych przez władze, a to miało miejsce
1979
w lipcu 1978 r..
Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Krzoski.
1.06.1980
1977

Wrzesień
1980
30.11.1980
Lipiec 1981
1981 – 82

W parafii zamieszkał ks. Wilhelm Wrona, emerytowany proboszcz
z Niedobczyc, który w miarę możliwości włączał się w duszpasterstwo parafialne.
Poświęcenie obrazu św. Barbary dla KWK Prezydent dokonane
przez ks. bpa Herberta Bednorza.
Nawiązanie współpracy z partnerską parafią św. Tomasza Morusa
z Schaksmuhle.
Rozbudowa pawilonu katechetycznego.

Ciąg dalszy nastąpi

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc lipiec:
Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Przyjęli chrzest
10.06 – Emilia Pielach
10.06 – Hubert Bereszka

Sakrament małżeństwa przyjęli:
26.05 – Partyka Wiktor i Trójca Marta
26.05 – Bureś Łukasz i Niemczyk Malwina
30.05 – Kandzia Andrzej i Suchanek Sylwia
31.05 – Bigus Łukasz i Kośny Marta
1.06 – Pisula Michał i Mehlich Magdalena
1.06 – Chmiel Denis i Borowik Agnieszka
2.06 – Słabicki Tomasz i Słabicka Katarzyna z d. Zuberek
2.06 – Miczka Dawid i Kotuła Małgorzata

Odeszli do Pana
11.06 – Bacia Paulina l. 89

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
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 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.
We wtorek (3.07) przypada święto św. Tomasza Ap..
W I piątek (6.07) obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.,
o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo do NSPJ. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na cele
charytatywne.
W niedzielę (7.07) przypada XIV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła.
W środę (11.07) obchodzimy święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
W czwartek (12.07) przypada wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, w tym dniu o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji ks. prob. Eugeniusza Błaszczyka z okazji 60 roczn. urodzin.
W piątek (13.07) przypada wspomnienie św. pustelników św. Andrzeja Świerada
i Benedykta, w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, przed Mszą św. o godz.
6.30 odbędzie się różaniec, a po Mszy św. procesja fatimska.
W sobotę (14.07) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługa
sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej lub zakrystii.
W niedzielę (15.07) przypada XV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
6 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych oraz osłabionych wiekiem organizowana przez Apostolstwo Chorych.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 25 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
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.
W sierpniu i we wrześniu są wolne intencje mszalne. 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

