Intencje Mszalne
10.09 – 23.09
Poniedziałek
10.09 Poniedziałek
17.09
7.00 Za + Krystynę Kaniut od Ireny
7.00 Za + męża Herberta Stręcioch
Urbańskiej
w 36 roczn. śmierci, ++ braci
18.00 Za + męża Augustyna w 80 roczn.
rodziców z obu stron, pokrew.
urodzin, + córkę, rodziców z obu
18.00 Za ++ syna Mirosława, męża
stron
Ryszarda Matkowskiego, rodziców
z obu stron
Wtorek
11.09
7.00 Za + Władysława Biela w 32 roczn.
Wtorek
18.09
śmierci, ++ rodziców i krewnych
7.00 Dz. bł. w intencji Aleksandry i Pawła
z obu stron
z okazji roczn. ślubu od Ireny
18.00 Dz. bł. w intencji Marii Jasińskiej
18.00 Za + Jadwigę Czornik
z okazji urodzin
Środa
19.09
Środa
12.09 7.00 Za + Edwarda Ptak od Żywego
7.00 W intencji IV Róży Różańcowej
Różańca
p/w NMP Piekarskiej
18.00 Za + męża Bronisława Dyl,
18.00 Dz. bł. w intencji Marii Krzoska
++ rodziców i rodzeństwo Zdzisława
z okazji imienin
i Kazimierza Dyl
Czwartek
13.09 Czwartek
20.09
16.30 W pewnej intencji
16.30 W intencji dzieci przedszkolnych,
18.00 Dz. bł. w int. czcicieli Matki Boskiej
rodziców i wychowawców
Fatimskiej oraz parafian
18.00 Za + Helmuta w 3 roczn. śmierci
Piątek
14.09 Piątek
21.09
7.00 Za + Edwarda Ptak od Żywego
7.00 Za + męża Andrzeja Serafińskiego
Różańca
18.00 Za + męża Jana Bieleckiego
18.00 Za ++ Marię Rurańską, Rudolfa Jonas
w 15 roczn. śmierci,
++ rodz. Gertrudę i Zygmunta
Sobota
15.09
Bieleckich
18.00 Za + brata Helmuta Cebulę
19.00 W intencji młodzieży z okazji święta
patronalnego
Niedziela
16.09
8.00 Dz. bł. w intencji Reginy Szmajda
Sobota
22.09
z okazji 90 roczn. urodzin
18.00 1) Dz. bł. w intencji Agnieszki
10.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego
i Tomasza Nowackich z okazji
12.00 Dz. bł. w intencji Krzysztofa Zuber
15 roczn. ślubu
z okazji 18 roczn. urodzin
2) Za + Stanisława Mroczka
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji grupy
Niedziela
23.09
formacyjnej 33/12 i solenizantów
Teodora Morcinek, Zygmunta
8.00 W intencji IV Róży Różańcowej
Petrus, Anny , Małgorzaty Krzępek,
p/w św. Ojca Pio
Piotra Brol
10.00 Dz. bł. w intencji Kingi Lesik
17.00 Dz. bł. w intencji córki Marzeny
z okazji18 roczn. urodzin
z okazji urodzin
12.00 Dz. bł. w intencji Kingi Kurowskiej
z okazji 90 roczn. urodzin od synów
15.00 /skansen/ Za + męża Mariana,
++ teściów Elżbietę i Franciszka
17.00 Dz. bł. w intencji Piotra Mazurczak
z okazji 1 roczn. urodzin
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Duszpasterstwo 2018/2019
„W mocy Bożego Ducha” – hasło obecnego roku duszpasterskiego bardzo
mocne wpisuje się w wydarzenia jakie ostatnio przeżywamy w naszej parafii
w związku jubileuszem 50-lecia naszej parafii. W wydarzenia jubileuszowe wpisuje się I Rodzinny Festyn Parafialny, w czasie którego chcemy przeżyć radość
przebywania za sobą. Próbą spojrzenia na rzeczywistość parafialną będą misje
parafialne, które odbędą się w dniach 7 – 14 października, poprowadzi te misje
o. Piotr Prauzner-Bechcicki OMI. Dziękczynne Te Deum Laudamus chcemy zaśpiewać razem ks. bpem Markiem Szkudło na dziękczynnej Mszy św. w sobotę
20 października o godz. 18.00. Złoty jubileusz naszej parafii nie kończy duszpasterstwa przy kościele św. Wawrzyńca w Chorzowie, ale tymi uroczystościami
chcemy wejść w nowe 50-lecie, aby tak było, potrzeba stałej formacji naszej postawy chrześcijańskiej.
Zapraszam więc do udziału w grupach formacyjnych działających przy
naszej parafii. Są to:
DLA DZIECI:
Dzieci Maryi – spotkania odbywają na probostwie się w każdą w sobotę
o godz. 10.30, prowadzą je animatorzy p. Karina i Grzegorz Nowakowie.
Ministranci – zbiórki są w każdą sobotę o godz. 9.30 na probostwie, odpowiedzialnym jest ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk.
Ponadto wszystkie dzieci zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16.30
na Mszę św. szkolną.
DLA MŁODZIEŻY:
Oaza młodzieżowa – w każdy piątek o godz. 18.00 Msza św., po której spotkanie
formacyjne.
DLA DOROSŁYCH:
Legion Maryi – środa godz. 9.30
Żywy Różaniec – codziennie dziesiątka różańca, spotkania okazyjne kilka razy
w roku.
Ruch Szensztacki – rodzinna modlitwa przy „kapliczce” Matki Bożej, prowadzącą jest p. Maria Jasińska
Klub Seniora – w co drugi czwartek o godz. 10.00, film religijny lub katecheza
dorosłych.
Zachęcamy również do udziału w codziennej Eucharystii oraz w nabożeństwach:
przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 – różaniec św. prowadzony przez Legion Maryi i Żywy Różaniec
wtorek – 17.40 – nabożeństwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
czwartek – 17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką
do Miłosierdzia Bożego.

sobota – 17.30 – różaniec św. prowadzony przez parafian
niedziela – 9.40 – Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Dzieci
Maryi
13-go każdego miesiąca – 17.00 – nabożeństwo fatimskie.
Bardzo cenną grupa w naszej parafii są Stali Pomocnicy Kościoła – to grupa, która w każdą sobotę w godzinach porannych przychodzi do kościoła, aby pracą swoich rąk najpiękniej przygotować nasz kościół do niedzielnej liturgii. Należą
do nich panie, które stroją kościół kwiatami oraz mężczyźni sprzątający obejście
naszego kościoła. Dziękując za tę formę zaangażowania zachęcam innych do tej
formy zaangażowania w życie naszej parafii.
ks. Eugeniusz Błaszczyk
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Wydarzyło się...

12 sierpnia - odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Łukasz Kotyński, wikariusz
naszej parafii w latach 2010-15, aktualnie ks. Łukasz pełni posługę wikariusza w
parafii św. Barbary w Chorzowie. Odpust ten był jubileuszowym 50-tym odpustem w historii parafii.
19 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl..
Z naszej parafii wyruszyła około 30-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą
poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa dzieci
Maryi. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił ks. bp Adam Peta z Kazachstanu.
30 sierpnia - 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 Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. dr Dawid Ledwoń. Ks. Dawid będzie
mieszkał w naszej parafii oraz ma pomagać w duszpasterstwie proboszczowi.
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 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.
W poniedziałek (10.09) w Szkole Podstawowej nr 29 o godz. 19.00 odbędzie się
spotkanie rodziców dzieci kl. III, których dzieci w tym roku szkolnym przystąpią
do I Komunii Św..

W środę (12.09) przypada uroczystość NMP Piekarskiej, o godz. 7.00 odbędzie
się Msza św. w intencji róży różańcowej p/w MB Piekarskiej, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy. W tym dniu w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbędą się święcenia biskupie ks. Grzegorza Olszowskiego.
Biskupa Nominata polecamy modlitwom wiernych.
W czwartek (13.09) przypada wspomnienie św. Jana Chryzostoma. W tym dniu
czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 17.10 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej oraz parafian.
W piątek (14.09) przypada święto Podwyższenia Krzyża Św. Niech to będzie
okazja do refleksji nad miejscem krzyża w naszym życiu i zatroskania się o nasze
krzyże domowe, w zakładach pracy, szkołach, urzędach.
W sobotę (15.09) przypada wspomnienie NMP Bolesnej.
W niedzielę (16.09) przypada XXIV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. wymianę okien i remont wieży.
We wtorek (18.09) obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski
i młodzieży.
W czwartek (20.09) przypada wspomnienie św. męcz. Koreańskich Andrzeja
Kim Teagon, prezb. i Pawła Chong Hasang oraz Tow.. Msza św. o godz. 16.30
będzie odprawiona w intencji dzieci przedszkolnych ich rodziców oraz wychowawców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy. W tym dniu o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wszystkich członków serdecznie zapraszamy.
W piątek (21.09) obchodzimy święto św. Mateusza Ewang.. W tym dniu z okazji
święta Patrona Polskiej Młodzieży św. Stanisława Kostki zapraszamy młodzież
naszej parafii na Mszę św. o godz. 19.00, w szczególny sposób zapraszamy młodzież kl. III Gimnazjum i kl. VIII Szkoły Podstawowej kandydatów do przyjęcia
w tym roku duszpasterskim sakramentu bierzmowania.
W niedzielę (23.09) obchodzimy XXV Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona potrzeby naszej parafii. O godz. 8.00 odbędzie się Msza św. w intencji
róży różańcowej p/w św. Ojca Pio, wszystkich członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
Dekretem ks. Arcybiskupa dotychczasowy wikariusz naszej parafii ks. Andrzej
Rudolf został skierowany do parafii 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.
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.
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

