Intencje Mszalne
27.08 – 9.09
Poniedziałek
27.08 Poniedziałek
3.09
7.00 Za + męża Adolfa w 1 roczn. śmierci
7.00 Za + matkę Annę w dniu urodzin
8.00 W intencji dzieci, nauczycieli
Wtorek
28.08
oraz rodziców SP 29 w Chorzowie
18.00 Za + matkę Janinę Kruczkowską
18.00 Za + brata Tadeusza Kustrzyk
w 22 roczn. śmierci
w roczn. śmierci, ++ rodziców i braci
Środa
29.08 Wtorek
4.09
7.00 Za + Mariana Jaślan z okazji urodzin
7.00 Za + Elżbietę Stolorz w roczn.
śmierci
Czwartek
30.08 18.00 Dz. bł. w intencji Marcina z okazji
18.00 Dz. bł. w int. Magdaleny Gradzińskiej
urodzin
z okazji 18 roczn. urodzin
Środa
5.09
Piątek
31.08 7.00 Za ++ Marię Bartocha, męża i syna
7.00 Za + matkę Elfrydę w 12 roczn.
18.00 Za ++ z rodziny Ćwikła i Kusz
śmierci, + Wilhelma z okazji
urodzin, ++ z pokrew. z obu stron
Czwartek
6.09
7.00 W intencji kapłanów oraz o nowe
Sobota
1.09
powołania
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
16.30 Za + Barbarę Florczyk
Serca NMP oraz parafian
z okazji 1 roczn. śmierci
18.00 Za ++ lokatorów z ul. Roosevelta 3
18.00 Dz. bł. w intencji Roberta z okazji
15 roczn. Służby Liturgicznej
Niedziela
2.09
Ołtarza
8.00 Za + Helenę Polednia w 100 roczn.
urodzin
Piątek
7.09
10.00 Za + męża Stanisława, ++ rodziców
7.00 Dz. bł. w intencji czcicieli NSPJ
z obu stron
oraz parafian
12.00 Dz. bł. w intencji Ernesta Laty
18.00 W intencji Oazy+
z okazji 80 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w int. Mirosławy
Sobota
8.09
i Wiesława z okazji roczn. ślubu
18.00 Za + Irenę Orwat od siostry Marii
17.00 Dz. bł. w intencji Mileny Mireckiej
z rodziną
z okazji 10 roczn. urodzin
Niedziela
9.09
8.00 Za + Martę w roczn. urodzin,
++ Jolantę i Ludwika Stanisławiak
10.00 Za + Małgorzatę Zdunek, Wilhelma
Ochmańskiego, ++ z pokrewieństwa
z obu stron
12.00 Za + Lidię Żygolewską-Klakus
15.00 /skansen/ Za + wujka Herberta
z okazji urodzin , ++ dziadków,
siostrę, rodziców
17.00 Dz. bł. w intencji Bronisławy Kłaczek
z okazji 70 roczn. urodzin

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

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 432/18/2018

Remonty w naszym kościele
W tym roku planujemy w naszym kościele dokonać wiele remontów ważnych dla naszego kościoła. Już w styczniu bieżącego roku zmieniliśmy ogrzewanie naszego kościoła. Zostało wtedy zamontowane nowe elektryczne ogrzewanie
podłogowe. Jesienią planujemy remont wieży naszego kościoła oraz wymianę
okien.
Jak zapisano w programie konserwatorskim: „ze względu na zły stan techniczny okien należy je wymienić na nowe, drewniane. Formę oraz proporcje okien
należy odwzorować w oparciu o formę okien istniejących. Ze względów użytkowych dopuszcza się zamontowanie mechanizmu (zawiasy) umożliwiającego
otwieranie okien. Jednocześnie dopuszcza się wprowadzenie, zamiast szklenia
pojedynczego, pakiety szybowe z argonem i szprosy naklejane na powierzchni
szkła. Okna wykonać należy z drewna modrzewiowego. Powierzchnię drewna
należy wykończyć lakierobejcą, np. Remmers w kolorze analogicznym jak pozostałe części elewacji zewnętrznej (zgodnie z programem prac konserwatorskich).
Okucia odwzorować na podstawie istniejących okuć lub dobrać pasujące stylistycznie. Okna należy zamontować w istniejących otworach okiennych. Przed
montażem należy przeprowadzić konserwację istniejących belek ściany.” Obecnie
rozpoczęliśmy już prace związane z wymianą okien. Pewne okna zostały już wymontowane i na warsztacie zostały odwzorowane, aby można wykonać takie same. Niestety w jednym z okien dolna rama była całkowicie przegnita i po prostu
się rozsypała.
Na ten rok zaplanowaliśmy również remont wieży naszego kościoła.
Oprócz tradycyjnych zabiegów konserwatorskich polegających na usunięcie nawarstwień biologicznych (glony , mchy, porosty) z powierzchni drewna
(odkażenie) preparatem Grünbelag Entferner firmy Remmers. Później nastąpi zabezpieczenie powierzchni drewna środkiem biobójczym Imprägnierung BFA,
a następnie zabezpieczenie powierzchni drewna powłoką ochronną, hydrofobową
Aidol HK Lasur w kolorze palisander firmy Remmers. Prawdopodobnie zaistnieje
również konieczność wymiany pionowych desek w wieży naszego kościoła.
Całość prac została wyceniona na 147 tys. zł., na te prace parafia nasza
otrzymała dotację z Urzędu naszego Miasta w wysokości 65 tys., zł.. Remont pozostałej bryły kościoła zaplanowano na przyszły rok. Ufam, że prowadzone prace
przyczynią się do poprawienia wizerunku naszego kościoła oraz poprawią standard uczestnictwa we Mszy św.. Mam również nadzieję, że wszystko nie tylko
uda się szczęśliwie zakończyć ale również spiąć finansowo.
Ks. Eugeniusz

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Przyjęli chrzest
5.08 – Lilianna Marzec
12.08 – Filip Grobert
12.08 – Hanna Bara

Sakrament małżeństwa przyjęli:
12.07 – Łaszewski Marcin i Herisz Karina
14.07 – Strzoda Łukasz i Panak Agata
3.08 – Marszałek Dawid i Jarczak Jolanta
4.08 – Niewiedział Piotr i Kowalska Kinga
4.08 – Dolny Krzysztof i Wilczek Karolina
4.08 – Jędrysik Marcin i Jędrysik Aleksandra z d. Milewska

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. 16.30 Msza św. szkolna, 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 (26.08) obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej. Kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W poniedziałek (27.08) przypada wspomnienie św. Moniki.
We wtorek (28.09) przypada wspomnienie św. Augustyna.
W środę (29.08) przypada wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. W tym
dniu odbędzie się Dzień Chorzowski na Jasnej Górze: o godz. 11.00 Msza św.
w kaplicy jasnogórskiej, po Mszy odprawimy drogę krzyżową na wałach.
W I sobotę (1.09) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej, na którą wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy, po Mszy św. nabożeństwo.
Od soboty wracamy do tradycyjnego porządku nabożeństw. Msze św. w niedzielę będą odprawione o godz. 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00 oraz o 15.00 w skansenie oraz nabożeństwo o godz. 16.30. W tygodniu Msze św. w poniedziałek,
wtorek, środę i w piątek będą o godz. 7.00 i 18.00; w czwartek o godz. 16.30
(szkolna) i 18.00; w sobotę tylko o godz. 18.00. Wyjątek będą stanowiły dni
eucharystyczne I czwartek, I piątek i I sobota kiedy Msze św. będą
o godz. 7.00 i 18.00.

W niedzielę (2.09) przypada XXII Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej Archidiecezji, przed kościołem zbiórka na dożywianie
dzieci.
W poniedziałek (3.09) obchodzimy wspomnienie św. Grzegorza Wielk.,
o godz. 8.00 Msza św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W I czwartek (6.09) o godz. 7.00 Msza św. intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 16.30 Msza św. szkolna w czasie, której poświęcimy dzieciom I-szych klas podręczniki i przybory
szkolne. W tym dniu odbędzie się spowiedź św. dzieci wg następującego porządku: kl. IV i V o godz. 15.30; kl. VI - VIII o godz. 16.00.
W I piątek (7.09) przypada wspomnienie bł. Bronisławy, o godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ oraz parafian, po Mszy św. nabożeństwo. O godz. 18.00
Msza św. w intencji Oazy +. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby
charytatywne.
W sobotę (8.09) przypada święto Narodzenia NMP. W godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić
w zakrystii lub kancelarii. W tym dniu odbędzie się I Rodzinny Festyn Parafialny związany z 50-leciem naszej parafii. Na scenie z tyłu naszego kościoła wystąpią m. in.: o godz. 16.00 Dzieci Maryi z naszej parafii oraz uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 29; o godz. 17.00 chorzowski chór Lutnia; o godz. 19.00 zespół
„Freeland”, a o godz. 19.45 zespół „Backgroup”. Ponadto będą prowadzone gry,
zabawy oraz animacje dla dzieci połączone z upominkami, przewidujemy także
małą gastronomię dla dorosłych (kawa, ciastko, kiełbaski z grilla). W czasie festynu zostanie również rozstrzygnięty konkurs plastyczny. O godz. 18.00 będzie
przerwa na Mszę św., w tym dniu nie będzie tradycyjnego różańca o godz. 17.30
prowadzonego przez parafian.
W niedzielę (9.09) przypada XXIII Niedziela Zwykła W tym dniu będziemy
gościli w naszej parafii ks. Marka Paszka, misjonarza z Zambii, wygłosi On Słowo Boże oraz przed kościołem przeprowadzi zbiórkę na prowadzane przez siebie
misje w dalekiej Zambii. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii.
Dekretem ks. Arcybiskupa dotychczasowy wikariusz naszej parafii ks. Andrzej
Rudolf został skierowany do parafii NSPJ w Rybniku – Boguszowicach, w Jego
miejsce został skierowany pracownik Wydziału Teologii i Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach ks. dr Dawid Ledwoń. Ks. Dawid będzie mieszkał
w naszej parafii oraz ma pomagać w duszpasterstwie proboszczowi.
Stały konfesjonał u św. Jadwigi przez całe wakacje od 25 czerwca do końca
sierpnia tylko w godz. od 15.30 do 18.00, od września będzie również funkcjonował w godzinach 10.00 – 12.00.
W październiku i listopadzie 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

