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Intencje Mszalne
16.07 – 29.07
Poniedziałek
16.07 Poniedziałek
7.00 Za + Jadwigę Czornik od lokatorów
7.00 Za + Aleksandrę Musiał
z ul. Konopnickiej 21
od Żywego Różańca

23.07

Wtorek
17.07 Wtorek
24.07
18.00 Za ++ męża Bolesława, Konstancję
18.00 Za + Bernarda Dziurę, ++ lokatorów
i Stanisława Szmajda, rodziców
z ul. Rycerskiej 12
Stanisława i Teklę, braci Jana
Środa
25.07
i Mieczysława, Zofię Sikora,
7.00 Za ++ rodziców Marię i Krzysztofa,
dusze w czyśćcu cierpiące
siostry Urszulę, Małgorzatę, Irenę
Środa
18.07
Czwartek
26.07
7.00 Dz. bł. w pewnej intencji
18.00 Za + żonę, matkę, babcię
Czwartek
19.07
Mieczysławę Salamon z okazji
18.00 Za + Lubomira Koniecznego
roczn. śmierci, ++ z pokrew. z obu
w 5 roczn. śmierci, ++ rodz. Janinę
stron
i Zygmunta Koniecznych, Gertrudę
Piątek
27.07
i Maksymiliana Walasów,
brata Stanisława, pokrew. z obu stron 7.00 Za + Piotra Widerę w 30 dniu
po śmierci
Piątek
20.07
Sobota
28.07
7.00 Za + męża Andrzeja Serafińskiego
18.00 Za + matkę Adelajdę Gerstner
Sobota
21.07
z okazji roczn. śmierci, ++ ojca
18.00 Za + ojca Michała Kustrzyk w roczn.
i brata
śmierci, ++ matkę i braci
Niedziela
29.07
Niedziela
22.07 8.00 Za + Marię Miszke w roczn. śmierci,
8.00 Dz. bł. w intencji Anny Zuber
++ męża i syna oraz dziadków
z okazji 55 roczn. urodzin
10.00 Za + Rozalię Ziaja w 10 roczn.
10.00 Za + Paulinę Bacia w 30 dniu
śmierci
po śmierci
12.00 Za + Marka Holeczek w 30 dniu
12.00 Dz. bł. w intencji Anny Piwowar
po śmierci
z okazji 75 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Stanisława
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Pawła
Raczyńskiego z okazji chrztu
Hamela z okazji chrztu, rodziców
z okazji 7 roczn. ślubu
oraz chrzestnych
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Kronika 50-lecia parafii (III)
Podpisanie partnerskiej współpracy z parafią św. Tomasza Morusa
z Schalksmuhle. Przewidywała ona m. in. wspólne Msze św. w niektóre dni w roku, wzajemne odwiedziny oraz wzajemną pomoc.
Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w czasie której odbyło się spotkanie Górnoślązaków z Ojcem św. na katowickim lotnisku MuchoCzerwiec 1983 wiec. Na to spotkanie z Piekar Śl. przez Chorzów peregrynował obraz
Matki Boskiej Piekarskiej, nasza parafia uczestniczyła w spotkaniu
z Matką Bożą w kościele św. Antoniego w czasie maryjnej pasterki.
Spotkanie z Janem Pawłem II na katowickim lotnisku Muchowiec.
20.06.1983
25 - 26.09.1983 Wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Józef Kurpas.
Marzec 1983

Misje parafialne, które poprowadzili księża Werbiści z Bytomia:
20 - 17.10.1985 ks. Józef Sudolski i ks. Bogdan Dubieńczuk.
Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach parafii. Nawiedzenie obrazu ma związek z przeży9.11.1987
wanym w Kościele Rokiem Maryjnym.
Uroczysty obchód 50-lecia przeniesienia kościoła św. Wawrzyńca
z Knurowa do Chorzowa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ordyna8.09.1988
riusz Katowicki ks. bp Damian Zimoń.
Wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził biskup pomocniczy
24.09.1989
ks. bp Czesław Domin.
Powrót katechezy do szkół, uroczysta Msza św. na rozpoczęcie nowe3.09.1990
go roku szkolnego.
VI Światowy Dzień Młodzieży, parafia nasza przyjmowała młodzież
z Tychów pielgrzymującą pieszo do Częstochowy. Również z naszej
14 - 15.08.1991 parafii udała się duża grupa młodzieży na spotkanie z Janem Pawłem
II i młodzieżą z całego świata.
Na zebraniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej postanowiono wydawać
Listopad 1992 parafialne czasopismo „Wawrzyn”.
Uroczystość sprowadzenia do Chorzowa relikwii św. Floriana
4.05.1994
oraz nadanie Miastu patronatu św. Floriana.
Ks. Krystian Kukowka otrzymał w katowickiej katedrze święcenia
14.05.1994
kapłańskie, swoją Mszę św. prymicyjną odprawił w niedzielę 15.05.
Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Metropolitę Katowickie23 - 14.09.1994 go ks. abpa Damiana Zimonia.

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
24.06 – Krzysztof Wyszogrodzki
1.07 – Iga Dyląg
1.07 – Igor Dembiński

Sakrament małżeństwa przyjęli:
6.06 – Sroka Marcin i Krawczyk Aleksandra
8.06 – Harwig Maciej i Tabaka Sonia
9.06 – Wistuba Michał i Wistuba Joanna z d. Przybylska
16.06 – Kańtoch Damian i Zajączkowska Marta
16.06 – Majcher Adam i Podraza Łucja
22.06 – Poloczek Paweł i Bruch Klaudia
29.06 – Cichy Marek i Goik Joanna

Odeszli do Pana
23.06 – Ptak Edward l. 80
29.06 – Żok Elżbieta l.76

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 (15.07) przypada XV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (16.07) przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel.

W III piątek (20.07) czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (22.07) obchodzimy XVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu rozpoczyna się XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa", dlatego po każdej Mszy św. będzie można poświęcić samochody i motocykle
W poniedziałek (23.07) obchodzimy święto św. Brygidy, zak., patronki Europy.
We wtorek (24.07) przypada wspomnienie św. Kingi, dz..
W środę (25.07) przypada święto św. Jakuba Ap..
W czwartek (26.07) wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców NMP.
W niedzielę (29.07) obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 25 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
Siostry Karmelitanki Bose serdecznie zapraszają na Nowennę przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej)
w dniach 7-15 lipca br. o godz. 18:00, kaplica przy ul. Kilińskiego 15 a, Katowice (przy kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła). Nowennę w tym roku poprowadzi o. Paweł Hańczak Karmelita Bosy z Krakowa. W Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel 16 lipca br. zostaną odprawione dwie Msze św.
o godz. 6.30 i 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.
We wrześniu i w październiku 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

