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Intencje Mszalne
30.07 – 12.08
Poniedziałek
7.00 Dz. bł. w intencji Heleny
z okazji urodzin

30.07 Poniedziałek
7.00 Za + przyjaciela p. Danuty
Przybyłowskiej

6.08

Wtorek
31.07 Wtorek
7.08
18.00 Za + Edwarda Ptak od lokatorów
18.00 Za + Helenę Kuczerajter
z ul. Skargi 6
od chrześnicy Teresy z rodziną
Środa
7.00 Za + Jadwigę Czornik
od Żywego Różańca

1.08 Środa
8.08
7.00 Dz. bł. w int. II Róży Różańcowej
p/w św. Dominika

Czwartek
2.08 Czwartek
9.08
18.00 Za + Jadwigę Czornik od sąsiadów
18.00 Za ++ męża Bolesława, Konstancję
z ul. Konopnickiej 21
i Stanisława Szmajda, rodziców
Stanisława i Teklę, braci Jana
Piątek
3.08
i Mieczysława, Zofię Sikora, dusze
7.00 W intencji czcicieli NSPJ
w czyśćcu cierpiące
oraz parafian
Piątek
10.08
Sobota
4.08 7.00 Za parafian
18.00 Za + Aleksandrę Musiał od Andrzeja 18.00 Za + męża Eugeniusza Perenc
z rodziną
z okazji roczn. śmierci

Niedziela
5.08
8.00 Za + męża Joachima w roczn.
śmierci, ++ rodziców z obu stron,
dziadków Annę i Jerzego
10.00 Dz. bł. w int. Eugenii i Stanisława
Stolaś z okazji 60 roczn. ślubu
12.00 Dz. bł. w intencji Marioli Cebula
z okazji 50 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Za ++ Stefanię i Eugeniusza
Romanowskich

Sobota
11.08
18.00 Dz. bł. w intencji Adama i Krystiana
z okazji urodzin
Niedziela
12.08
8.00 Za + męża Stefana Lorenz w 2 roczn.
śmierci
10.00 Za + Natalię Węgrzyńską w 1 roczn.
śmierci
12.00 Dz. bł. w intencji Anny i Łukasza
Mazurczak z okazji 1 roczn. ślubu
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Damiana
Kurosz z okazji 1 roczn. urodzin

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 430/16/2018

Kronika 50-lecia parafii (IV)
Wizyta Jana Pawła II w Skoczowie. We Mszy św. oprócz władz
państwowych uczestniczyli również nasi parafianie.
Ks. Józef Pośpiech poprzez swojego bratanka Jana Kaczmarczyka,
siostry oraz rodzinę przekazał parafii figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Figurę tę w 1956 r. z drzewa cedrowego wykonał brazylijski
8.12.1995
rzeźbiarz Avelino Moreira Vinhas. Została ona poświęcona przez
biskupa Leirii 13.10.1956 r. i stała się własnością ks. Józefa. Od
tego dnia rozpoczęły się w naszej parafii nabożeństwa fatimskie.
Muzeum w Chorzowie wydało książkę o naszym kościele z serii
„Chorzowskie Zabytki”. Autorami książki „Kościół p.w. św. WawGrudzień 1995 rzyńca w Chorzowie” byli Ewa Pilarska-Swierszcz i Ryszard Szopa.
Sierpień 1996 Konserwacja zewnętrzna kościoła.
Ks. abp Damian Zimoń poświęcił zabytkowy kościół św. Józefa
28.09.1997 w GPE w Chorzowie. Kościół św. Józefa stał się kościołem filialnym naszej parafii, gdzie księża sprawują opiekę liturgiczną.
Górnicy dawnej kopali „Prezydent” przekazali uroczyście obraz
św. Barbary z ostatniej chorzowskiej kopalni do kościoła św. Bar5.11.1997
bary w Bykowinie.
Nawiedzenie parafii przez kopię Obrazu Matki Boskiej Jasnogór7 - 8.11.1997 skiej. Nawiedzenie poprzedziły rekolekcje prowadzone przez
ks. Ernesta Moloka OMI.
Dekretem ks. abpa Damiana Zimonia wieloletni proboszcz ks. Stanisław Krzoska przeszedł na emeryturę kapłańską, w Jego miejsce
został skierowany ks. Józef Gawliczek. Liturgiczne powitanie no1.08.1998
wego administratora parafii miało miejsce podczas odpustu parafialnego 9 sierpnia.
Zmarł emerytowany proboszcz z Niedobczyc ks. Wilhelm Wrona,
18.04.1999 który przez wiele lat mieszkał na terenie naszej parafii, aktywnie
włączając się w duszpasterstwo.
Misje parafialne prowadzone przez księży werbistów o. Czesława
3 - 10.10.1999 Teppera i o. Bolesława Kurpisza.
Uroczysta Msza św. z okazji 400-lecia powstania kościoła
16.10.1999 św. Wawrzyńca.
22.05.1995

Ciąg dalszy nastąpi

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc sierpień:
Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny
jako skarb ludzkości.

Wydarzyło się...
1 – 3 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, dzieci Marii oraz młodzieży oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas
diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie
zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań
skupiała wokół Ducha Świętego. Pierwszego dnia dzieci poznawały moc Ducha
Św. na przykładzie apostołów, następnego dnia wpatrywaliśmy się w owoce Ducha Św. na przykładzie Maryi zaś ostatniego dnia poznawaliśmy dary Ducha Św.
wpatrując się w postać Św. Jana Pawła II. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli
w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.
10 czerwca – siostra Izabela Hasler, służebniczkę pochodzącą z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, która pracuje na misjach w Kamerunie. S. Izabela po każdej
Mszy św. opowiadała o swojej pracy misyjnej oraz przeprowadziła zbiórkę na
nowy dom, który siostry budują w Kamerunie.
19 czerwca – ks. bp Marek Szkudło w kościele św. Jadwigi grupie młodzieży
z naszej parafii udzielił sakramentu bierzmowania.
21 czerwca - odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.
22 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej
nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.
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 (29.07) obchodzimy XVII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
We wtorek (31.07) obchodzimy wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb..
W środę (1.08) obchodzimy wspomnienie św. Alfonsa Marię Liguoriego,
bpa i dK.
W czwartek (2.08) przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą zyskać odpust
zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią „Wierzę w Boga”, „Ojcze
nasz”, i „Zdrowaś Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.

W I piątek (3.08) o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ. Kolekta jest przeznaczona na
cele charytatywne.
W sobotę (4.08) przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, patrona kapłanów.
W niedzielę (5.08) obchodzimy XVIII Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (6.08) obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
W środę (8.08) przypada wspomnienie św. Dominika, o godz. 7.00 odbędzie się
Msza św. w intencji II Róży Różańcowej p/w św. Dominika, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
W czwartek (9.08) przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., patronki Europy.
W piątek (10.08) obchodzimy uroczystość św. Wawrzyńca. Msze św. w tym dniu
będą o godz. 7.00 i 18.00.
W sobotę (11.08) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą
sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (12.08) przypada uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca.
Kolekta jest ofiarą parafialną. O godz. 12.00 zapraszamy na uroczystą sumę odpustową z procesją teoforyczną dookoła naszego kościoła. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie wikariusz parafii św. Barbary w Chorzowie
ks. Łukasz Kotyński, który pracował w naszej parafii w latach 2010 - 2015.
O godz. 16.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory odpustowe.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 25 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00.
W dniach 5 i 6 sierpnia (niedziela i poniedziałek) w Chorzowie będzie gościł
wyścig kolarski Tour de Pologne 2018. W niedzielę wyścig pojedzie ulicami Chorzowa II, Chorzowa Starego i Maciejkowic, natomiast w poniedziałek przejedzie
ulicami naszej parafii. Szczegóły trasy wyścigu znajdują się w gablotkach. Organizatorzy przepraszają za utrudnienia w ruchu drogowym.
W dniach 26 – 30 sierpnia odbędzie się 42 Piesza Pielgrzymka Chorzowian na
Jasną Górę. Koszt pielgrzymki, który obejmuje noclegi oraz przewóz bagaży to
140 zł.. Zapisy i więcej informacji w kancelarii parafii św. Jadwigi w Chorzowie.
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.
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

