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Intencje Mszalne
22.10 – 4.11
Poniedziałek
22.10
7.00 Za ++ Franciszkę Wiśniowską,
++ córki i zięciów, pokrewieństwa
18.00 Za + męża Stanisława, syna Bogdana
Kubas, ++ rodziców z obu stron,
dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek
23.10
7.00 Za + Rudolfa Zadyńskiego,
++ rodziców Mariannę i Piotra
18.00 Za + Stanisława Mroczek od
sąsiadów z ul. Mościckiego 13 i 13a
Środa
7.00 Za ++ s. Modestę, Andrzeja
Serafińskiego
18.00 Za + Janinę Doktorczyk
w 1 roczn. śmierci

Poniedziałek
29.10
7.00 Za + Janinę Pawłowską
z okazji urodzin
18.00 Za + Jana Ocylok w 5 roczn. śmierci,
++ rodziców, teścia, pokrew.
z obu stron
Wtorek
30.10
7.00 Za + ojca Józefa Szkop
18.00 Za + ojca Franciszka Skrzypiec
w roczn. śmierci, + matkę Annę

24.10 Środa
31.10
7.00 Za + Ludwika w roczn. śmierci,
++ Martę, Jolantę Stanisławiak,
++ z pokrew.
18.00 Za + ojca Gerarda w 20 roczn.
śmierci, ++ z rodzin Moch, Filipiak
Czwartek
25.10
Czwartek
1.11
16.30 Dz. bł. w intencji Łukasza z okazji
urodzin i imienin
8.00 Za + Franciszka Kukowkę,
18.00 Za + ojca Adolfa, ++ teściów Zofię
++ z rodzin Kukowka Springer
i Bogusława Bazan, szwagra Jerzego 10.00 Za + Marię Morcinek
Tyksińskiego
12.00 Za ++ z rodzin Wrona, Romanowski,
Kotas, Kołodziej, Kosecki
Piątek
26.10
Piątek
2.11
7.00 Za + męża Tadeusza Kuklę z okazji
imienin, + Kazimierza Giżewskiego,
7.00 Za ++ rodziców Jadwigę
++ rodziców z obu stron
i Bronisława, ++ z rodzin Borszcz,
18.00 Za ++ rodziców Zofię i Stanisława
Serafiński
Sipiora, Julię i Ludwika Gondek,
8.30 Za + męża Teodora, ++ rodziców
++ z pokrew.
z obu stron, + matkę chrzestną
18.00 Za ++ Krystynę i Joachima Popek
Sobota
27.10
w 9 roczn. śmierci
18.00 1) Dz. bł. w pewnej intencji,
Sobota
3.11
+ męża Stefana
2) Za + Janinę Ochudło od lokatorów 7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
z ul. Konopnickiej 15a
Serca NMP oraz parafian
18.00 Za ++ z rodzin Mańdok, Ptak
Niedziela
28.10
Niedziela
4.11
8.00 Za ++ rodziców Ćmok, Zaczek,
+ brata Wincentego
8.00 Za ++ Franciszka i Cecylię Kuliberda,
10.00 Za + Józefę Dzikowską w 20 roczn.
Antoniego i Agnieszkę Sieroń
śmierci, Juliannę, Dominikę, Józefa 10.00 Za + Stanisławę Jakubowską
Pęcherz
w 13 roczn. śmierci, + Antoninę
12.00 Dz. bł. w intencji Małgorzaty Resner,
Jakubowską, Honoratę i Piotra
Aleksandra Rusina z okazji 1 roczn.
Bieszczad
urodzin
12.00 Za + Cecylię Ochsenfarth
15.00 /skansen/ Za + Jana Heidenreich,
17.00 Za ++ rodziców Juliannę i Stanisława,
++ pracowników Skansenu
Stanisławę i Antoniego,
17.00 Za ++ Tadeusza i Grzegorza
brata Sylwestra, siostrę Zofię
Zastawnych
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Kronika 50-lecia parafii (VI)
2.04.2005
6.04.2005

8.04.2005

Śmierć Jana Pawła II
Na stadionie Ruchu Chorzów odbyła się Msza św. w intencji Jana Pawła
II, której przewodniczył ks. abp Damian Zimoń, we Mszy św. uczestniczyło ok. 40 tys. ludzi.
Pogrzeb Jana Pawła II w Rzymie.

Pierwszy Apel Jasnogórski w intencji beatyfikacji Jana Pawła II i rozważający Jego dziedzictwo. Odtąd każdego 2-go danego miesiąca aż do beatyfikacji odbywały się takie Apele w naszym kościele.
Kwiecień – Wyburzenie starych salek katechetycznych pod budowę nowego probomaj 2005 stwa z zapleczem duszpasterskim.
5.06.2005 Złoty jubileusz kapłaństwa ks. prob. Stanisława Krzoski.
9.04.2005

1.07.2005

Rozpoczęcie budowy nowego probostwa.

20 –21
sierpnia
2005

Światowe Dni Młodzieży w Kolonii, w której uczestniczyła ok. 20 osobowa grupa młodzieży z naszej parafii goszczona również przez partnerską
parafię św. Tomasza z Schalksmuhle.

1.05.2006
16 - 17
września
2006
29 – 30
marca
2007

Zmarła pochodząca z naszej parafii s. Modesta Serafińska, Karmelitanka
Dzieciątka Jezus.
Wizyta delegacji naszej parafii w partnerskiej parafii św. Tomasza Morusa w Schalsksmuhle z okazji 50-lecia parafii.
Wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadził ks. abp Damian
Zimoń, Ordynariusz Katowicki.

Drużyna ministrantów naszej parafii zdobyła mistrzostwo Archidiecezji
Katowickiej w piłce nożnej na poziomie gimnazjalnym.
Odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. bpa Gerarda Ber8.06.2008 nackiego z okazji 70-lecia przeniesienia kościoła św. Wawrzyńca do Chorzowa, 40-lecia powstania parafii i 1750-lecia śmierci św. Wawrzyńca.
27.09 – 5.10 Z okazji „Roku Jubileuszowego” odbyły się misje parafialne, które poprowadził ks. Łukasz Kleczka, salwatorianin.
2008
Pielgrzymka parafialna do grobu św. Wawrzyńca w Rzymie z okazji 1750
11 – 22
-lecia śmierci naszego Patrona. W ramach pielgrzymki nawiedzono główpaździernika
ne sanktuaria Włoch i modlono się przy grobach św. Piotra, św. Ojca Pio
2008
i Jana Pawła II.
9.06.2007

19.11.2008

19.11.2008

W Muzeum Miejskim w Chorzowie odbył się wernisaż wystawy poświęconej naszej parafii „Kościół św. Wawrzyńca – 70 lat w Chorzowie”.
Wystawa trwała do końca stycznie 2009.
Odbyła się prezentacja książki o naszym kościele autorstwa ks. Marka
Gwioździka i Magdaleny Sontag „Kościółek św. Wawrzyńca – świątynia
i jej dzieje w Knurowie i Chorzowie”.

Przewielebny Księże Dziekanie Eugeniuszu.
Drodzy Parafianie od św. Wawrzyńca w Chorzowie.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie już z Masansy, wspominając Waszą gościnność
i hojność jakiej doświadczyłem odwiedzając Was w czasie mojego tegorocznego urlopu.
Ta pełna ciepła atmosfera, jakiej doświadczyłem w Waszej wspólnocie parafialnej zapadła głęboko w moje serce.
Kiedy 2 października samolot miał podchodzić do lądowania w Lusace, kapitan ogłosił,
że temperatura wynosi tam 34 stopnie Celsjusza. Jak na Zambię w tym czasie nic niezwykłego, bowiem miesiące październik i listopad to najcieplejszy czas w tej części
Afryki. Takie mniej więcej temperatury będą aż do pierwszych deszczów, które zwykle
przychodzą około połowy listopada, a czasem dopiero w początkiem grudnia. Taka
prawdziwa Afryka, tak jak na ogół ludzie sobie ją wyobrażają.
Miło jest zażywać przyjemności pobytu w Polsce, ale urlop nie może trwać bez końca,
a obowiązki w parafii czekają.
Z okazji Tygodnia Misyjnego chciałbym jeszcze raz Wam podziękować za czas spędzony wśród Was, za modlitwę za misje i misjonarzy, a także za wszelkie ofiary, dzięki który będziemy mogli kontynuować w tu w Masansie nasze projekty.
Bóg Wam zapłać!
Z darem modlitwy
Ks. Marek Paszek, Masansa

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród
ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna.
W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi św..
W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w niedzielę o godz. 16.30,
w tygodniu o godz. 17.15.
W niedzielę (21.10) obchodzimy XXIX Niedzielę Zwykłą, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, na planowane w tym roku remonty naszego kościoła – remont
wieży i wymianę okien. W tym dniu odbywa się ogólnopolskie liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Niedziela ta rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny
obchodzony pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.

W poniedziałek (22.10) obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II. O godz. 18.40 odbędzie się spotkanie rodziców kl. III, których dzieci przygotowują się do I Komunii św..
W tym dniu przypada dla naszej parafii dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech każdy parafianin znajdzie czas na osobistą adorację. Program adoracji jest
następujący:
8.00 – Legion Maryi, członkowie „Żywego Różańca”
9.00 – ul. Konopnickiej
10.00 – Rycerska
11.00 – ul. Poniatowskiego i ks. Skargi
12.00 – ul. Mościckiego, Wybickiego
13.00 – ul. Kościuszki, Lwowska
14.00 – ul. Parkowa, Roosevelta
15.00 – ul. Gajowa, Górna, Pogodna
16.00 – Paderewskiego, Redena
16.30 – dzieci
17.15 – różaniec św.
18.40 – dorośli pracujący
19.40 – młodzież, kandydaci do bierzmowania
20.30 – nabożeństwo uwielbienia i przebłagania zakończone Apelem jasnogórskim
W niedzielę (28.10) obchodzimy uroczystość Poświęcenia Naszego Kościoła. Kolekta
będzie przeznaczona na misje. W tym dniu odbędzie się ostatnia w tym roku Msza św.
w kościele św. Józefa w Skansenie. Tego dnia przed kościołem oaza młodzieżowa przeprowadzi kiermasz ciast, dochód będzie przeznaczony na bieżącą działalność grupy.
We wtorek (30.10) obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach.
W środę (31.10) Msza św. o godz. 18.00 będzie odprawiona z wigilii uroczystości
Wszystkich Świętych. W tym dniu ostatni w październiku różaniec.
W czwartek (1.11) obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawione o godz. 8.00; 10.00 i 12.00, nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. O godz. 15.00
w kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbędą się uroczyste nieszpory świąteczne, po których wyruszy procesja na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy na cmentarzu. Kolekta
w tym dniu będzie przeznaczona na renowację katowickiej katedry.
W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 17.30 będzie odmawiany różaniec św. za zmarłych zalecanych. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub
kancelarii parafialnej. Za zmarłych zalecanych również będą odprawione Msze św..
W piątek (2.11) przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny), Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00; 8.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo I-piątkowe. Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na cele charytatywne.
W I sobotę (3.11) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP,
po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (4.11) przypada XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona jest
na potrzeby naszej parafii, przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
Składamy serdeczne podziękowania, tym którzy troszczą się o piękno naszego kościółka
i jego obejście, w związku z opadającymi liśćmi zapraszamy wszystkich chętnych do
sprzątania w sobotę o godz. 8.00.
W kancelarii w ramach urzędowania, można już zamawiać Msze św. na przyszły 2019
rok, prosimy jednak, aby w pierwszej kolejności zamawiać Msze św. jubileuszowe i rocznicowe.
Katowicka Kuria Archidiecezjalna zaprasza wiernych do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych
diecezjan do Lourdes, która odbędzie się 5 -13 maja 2019 r..
Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

