Intencje Mszalne
13.08 – 26.08
Poniedziałek
13.08 Poniedziałek
20.08
7.00 Dz. bł. w int. czcicieli Matki Boskiej
7.00 Za + Jadwigę Czornik od Żywego
Fatimskiej oraz parafian
Różańca
Wtorek
14.08 Wtorek
21.08
18.00 Za + syna Mariusza w roczn. śmierci 18.00 Za ++ Jadwigę i Zygmunta Czornik,
++ rodziców z obu stron
Środa
15.08
Środa
22.08
8.00 Za + matkę Stanisławę Kandzia
w 14 roczn. śmierci, męża Józefa,
7.00 Za + Paulinę Bacia od lokatorów
siostry, + Jana Białas
z ul. Konopnickiej 23, 23A, 23B
10.00 Dz. bł. w intencji Helgi Krypczyk
Czwartek
23.08
z okazji 75 roczn. urodzin
18.00 Za + brata Kazimierza Kustrzyk
12.00 Dz. bł. w intencji energetyków
w 2 roczn. śmierci
CEZ Chorzów oraz ich rodzin
z okazji święta Patronalnego
Piątek
24.08
Czwartek
16.08 7.00 Dz. bł. w intencji Marcina Maj
z okazji 18 roczn. urodzin, siostry
18.00 Dz. bł. w intencji Ingi Tyblewskiej
Martyny oraz rodziców
z okazji 80 roczn. urodzin
od koleżanek
Sobota
25.08
Piątek
17.08 18.00 Za + Brunona Koźlik w 1 roczn.
śmierci
7.00 W intencji III Róży Różańcowej
p/w św. Jacka
Niedziela
26.08
Sobota
18.08 8.00 Za + Edwarda Ptak
10.00
18.00 Za + Joannę Kandzia w 1 roczn.
12.00 Dz. bł. w intencji Anny i Piotra
śmierci
Wichary z okazji 25 roczn. ślubu
Niedziela
19.08 15.00 /skansen/ Za + Bogdana Galas
8.00 Za + matkę Florentynę w 70 roczn.
w 14 roczn. śmierci
śmierci, + ks. Stanisława Krzoskę
10.00 Dz. bł. w intencji Alicji Maczuła
z okazji 1 roczn. urodzin
12.00 Za ++ rodziców, dziadków Lonię
i Bolesława Zawiązalec, męża, ojca
Tadeusza Zemła
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Mai
Bocionek z okazji 1 roczn. urodzin

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

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 431/17/2018

Jubileusz 50-lecia parafii św. Wawrzyńca
Początki naszej parafii sięgają roku 1968, mimo że nasz kościół ma ponad
400 lat. To w tym roku utworzono przy kościele stację duszpasterską, zostali skierowani do naszej parafii księża: ks. Stanisław Krzoska i ks. Jerzy Robok – wikariusz, zaczęto udzielać sakramentów, ustalono porządek nabożeństw oraz założono księgi metrykalne. Świętujemy więc w tym roku 50-lecie początków naszej
parafii, 80-lecie sprowadzenia kościoła św. Wawrzyńca z Knurowa do Chorzowa
oraz 40-lecie zatwierdzenia naszej parafii.
Nasze świętowanie rozpoczynamy odpustem parafialnym, który jak łatwo
obliczyć jest również jubileuszowym, bo 50-tym. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie ks. Łukasz Kotyński, wikariusz naszej parafii w latach
2010-15.
Następną okazją do świętowania naszego jubileuszu będzie „Pierwszy Rodzinny Festyn Parafii św. Wawrzyńca” organizowany przy naszym kościele
w święto Narodzenia NMP w sobotę 8 września. W czasie festynu wystąpią
m. in. Dzieci Maryi z naszej parafii, zespół „Freeland”, chorzowski chór „Lutnia”
zaś na zakończenie wystąpi zespół „Backgroup”. W czasie festynu przewidujemy
również gry i zabawy dla dzieci oraz małą gastronomię. Mam nadzieję, że będzie
to piękna okazja do radosnych spotkań rodzinnych w rodzinie parafialnej.
Bardzo ważnym wydarzeniem naszego świętowania będą misje parafialne, które odbędą się od 6 do 14 października, a poprowadzą je Księża Oblaci
z Koszutki. Głównym tematem będzie „Boża dobroć chce cię przywieść do nawrócenia” (por. Rz 2, 4). Ufam, że czas misji będzie okazją nie tylko do spojrzenia w historię naszej parafii, aby dziękować za dobro i przepraszać za zło,
ale również będzie to czas wyznaczenia kierunków dalszej pracy duszpasterskiej
w dziele zbawiania każdego z nas.
Zwieńczeniem naszego świętowania jubileuszu 50-lecia naszej parafii
będzie uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył będzie
ks. bp Marek Szkudło w sobotę 20 października o godz. 18.00. Na tę Mszę św.
pragnę zaprosić wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz kapłanów, którzy w naszej parafii pracowali.
Oprócz tych jubileuszowych wydarzeń, naszemu świętowaniu będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna poświęcona naszej parafii oraz konkurs plastyczny „Kościół na wzgórzu Redena” – na ten konkurs napłynęło wiele prac
dzieci oraz kilka prac dorosłych. Z okazji naszego jubileuszu pragniemy również
wydać pamiątkowy folder o naszej parafii i kościele.
Ciesząc się jubileuszem naszej parafii wyrażam nadzieję, że nie tylko będziemy śpiewać podniosłe „Te Deum laudamus”, ale z nową nadzieją wkroczymy
w następne lata.
Ks. Eugeniusz

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

Przyjęli chrzest
14.07 – Mateusz Patalong
14.07 – Krzysztof Patalong
15.07 – Olaf Jasiński
22.07 – Gabriel Gnietko

22.07 – Paweł Hamela
29.07 – Maciej Janocha
29.07 – Stanisław Raczyński

Sakrament małżeństwa przyjęli:
30.06 – Dymos Nucos i Magdalena Kasprzak
30.06 – Przemysław Krzisiński i Hanna Kolarczyk
30.06 – Mateusz Libisz i Karolina Stempień
30.06 – Szymon Grzybowski i Karolina Janik
6.07 – Piotr Sobczak i Sandra Zielińska
7.07 – Adam Belkot i Agnieszka Kraska
7.07 – Sławomir Sajdak i Paulina Karcz
7.07 – Łukasz Przygoda i Beata Zych

Odeszli do Pana
21.07 – Urszula Jadwiszczok l. 77
31.07 – Gertruda Makała l. 84
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 (12.08) przypada uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca.
Kolekta jest przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła
tj. wymiana okien i remont wieży. O godz. 12.00 zapraszamy na uroczystą sumę
odpustową z procesją teoforyczną dookoła naszego kościoła. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie parafii wikariusz 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.

W poniedziałek (13.08) czcimy Matkę Boską Fatimską, przed Mszą św.
o godz. 6.30 odbędzie się różaniec, a po Mszy św. procesja fatimska, natomiast
Msza św. o godz. 7.00 odbędzie się w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
We wtorek (14.08) obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezb. i męcz., Msza św. o godz. 18.00 będzie odprawiona z wigilii Wniebowzięcia NMP.
W środę (15.08) przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w tym
dniu będą odprawione wg wakacyjnego porządku niedzielnego: o godz. 8.00;
10.00; 12.00, nie będzie Mszy św. o godz. 15.00 w skansenie. Kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Podczas wszystkich Mszy św. będziemy
święcili kwiaty, wianki i zioła.
W piątek (17.08) obchodzimy uroczystość św. Jacka, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. W tym dniu o godz. 7.00 odbędzie się Msza św.
w intencji III Róży Różańcowej p/w św. Jacka, wszystkich członków Żywego Różańca na tę Mszę św. zapraszamy. Tego dnia czcimy również Miłosierdzie Boże,
po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (19.08) obchodzimy XX Niedzielę Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka kobiet
i dziewczyn do Piekar Śl.. Z naszej parafii o godz. 6.00 wyruszy piesza pielgrzymka, na którą wszystkich parafian, a szczególnie Panie serdecznie zapraszamy.
W poniedziałek (20.08) przypada św. Bernarda, opata dK.
We wtorek (21.08) przypada wspomnienie św. Piusa X, pap..
W środę (22.08) obchodzimy wspomnienie NMP Królowej.
W piątek (23.08) obchodzimy święto św. Bartłomieja, Ap..
W niedzielę (26.08) obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej. 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.
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.
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

