Intencje Mszalne
3.12 – 16.12
Poniedziałek
3.12 Poniedziałek
10.12
7.00 Za + matkę Marię w roczn. urodzin
7.00 Dz. bł. w intencji Jolanty z okazji
18.00 Za ++ męża Herberta i wnuczkę
urodzin
Klaudię
18.00 Dz. bł. w intencji Anny i Łukasza
z prośbą o zdrowie
Wtorek
4.12
Wtorek
11.12
7.00 Za + Tadeusza Szydłowskiego
w 1 roczn. śmierci
7.00 Za + Marię Odrobina od koleżanki
8.30 Dz. bł. w int. górników, rencistów
18.00 Za ++ Henrykę i Zdzisława
górniczych oraz ich rodzin
Nowickich, ++ sąsiadów, przyjaciół,
18.00 Za + Adama Kurowskiego w 30 dniu
znajomych
po śmierci
Środa
12.12
Środa
5.12 7.00
7.00 Za ++ z rodzin Krzoska, Sznajder
18.00 Za + Rajnolda Dobrzyńskiego,
18.00 Za + męża Czesława Kruczkowskiego
++ rodziców i teściów
w 2 roczn. śmierci, ++ z rodzin
Mazur, Kruczkowski
Czwartek
13.12
16.30 W intencji Dzieci Maryi
Czwartek
6.12
oraz ich rodziców i opiekunów
7.00 W intencji kapłanów
18.00 Za + Zbigniewa Maternę w roczn.
oraz o nowe powołania
urodzin
16.30
18.00 Za ++ rodziców Walerię i Franciszka Piątek
14.12
Mazur, brata Władysława, bratanka
7.00
Mariusza
18.00 Za + Grażynę Biega w 1 roczn.
śmierci
Piątek
7.12
7.00 W int. czcicieli NSPJ oraz parafian
Sobota
15.12
18.00 Dz. bł. w intencji Jana Apolinarskiego 18.00 1) Za + Klarę Dudek
z okazji 75 roczn. urodzin
2)
19.00 Za ++ z ofiar ze skarbonki
Sobota
8.12 Niedziela
16.12
7.00
8.00 Za ++ Jana i Lucynę Morcinek,
18.00 W intencji chorzowskiego WOPR,
++ lokat. z ul. Poniatowskiego 15
++ członków Jana Wilczka
10.00 Dz. bł. w intencji Krzysztofa Blok
i Eugeniusza Steble w roczn. śmierci
z okazji 40 roczn. urodzin
12.00 Za + ojca Henryka Kwaśny
Niedziela
9.12 17.00 Za + męża Stanisława, ++ rodziców
8.00 Za + Władysławę Kustrzyk w roczn.
i krewnych z obu stron
urodzin, ++ z rodziny Kustrzyk
10.00 Za + matkę Marię w 21 roczn. śm.,
+ ojca Jana w 50 roczn. śmierci
12.00 Za + Jana Galas w roczn. śmierci
17.00 Za + ciocię Franciszkę w 30 roczn.
śmierci

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

„Kościół to nie tylko dom z kamienia i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc
wspólnota” – ta pieśń kościelna wyraża, że istotą Kościoła nie jest budynek obojętnie
czy z drzewa, czy z kamienia, ale „wspólnota serc”. Nasza parafia charakteryzuje się
tym, że znamy się prawie wszyscy z widzenia, z uśmiechu czy z powitania na ulicy,
co jest rzadko spotykane w tak dużych miastach jak nasze. Nasi parafianie są bardzo
wyczuleni na krzywdę czy niedostatek bliźnich, przejawem tego są przeprowadzane
zbiórki, te comiesięczne na dożywianie dzieci z pobliskiej szkoły, okolicznościowe,
jak i wielka akcja „świątecznej paczki” przeprowadzana już od kilku lat.
W pierwszą niedzielę adwentu, czyli drugiego grudnia w przedsionku naszego
kościoła już po raz kolejny zostanie ustawione „drzewko dobroci” z dwukolorowymi
serduszkami; czerwone to dziewczynki, a niebieskie to chłopcy. W tym serduszku
znajduje się informacja o wieku i wymiarach dziecka. Od niedawna oprócz prezentów
dla milusińskich równocześnie przeprowadzamy zbiórkę żywności trwałej i chemii
dla rodzin wielodzietnych, ubogich i potrzebujących. Prosimy, aby zrobioną paczkę
przynieść na probostwo do niedzieli 16 grudnia.
W ubiegłym roku dzięki wam i zbiórce w jednym z zaprzyjaźnionych gliwickich zakładów pracy udało nam się również skompletować około 30 paczek żywnościowych. W tym roku również zakład ten wyraził chęć uczestnictwa w naszej akcji.
Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim, którzy biorą czynny udział
w tym ogromnym przedsięwzięciu, a jest ich naprawdę wielu! Piękne i wspaniałe
paczki świadczą o wielkim sercu każdego darczyńcy, sprawiają one naszym dzieciom
niesamowitą radość!
Przygotowanie serduszek, logistyka związana z właściwym rozdziałem paczek,
a także ich rozwiezienie to zasługa grupy wolontariuszy, którzy mimo przedświątecznych prac, potrafią ofiarować swój czas i serce dla tej charytatywnej posługi. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych o zgłaszanie się do tej posługi, szczególnie potrzebni są kierowcy z samochodami do rozwiezienia paczek. Ufamy, że i tym razem,
nie zabraknie chętnych do pomocy.
W tym roku do akcji „świąteczna paczka” chcemy dołączyć zaproszenie na dobroczynną i charytatywną akcję, która odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury 1 grudnia 2018 r. o godzinie 18 00. W międzynarodowym koncercie, w którym
wystąpią dzieci i młodzież naszej parafii, zagra również zespół z partnerskiego miasta
Iserlohn „Luz Bus”. Podczas tego wydarzenia zostaną zebrane dary serca w formie
koców, ciepłej odzieży i środków czystości dla bezdomnych naszego miasta. Organizatorem tego koncertu jest Stowarzyszenie muzyczno-teatralne „Freeland” mające
swoje korzenie i działające przy naszej parafii.
Pragniemy zaprosić do włączenia się w szereg działań charytatywnych, które
w okresie świąt Bożego Narodzenia mają szczególny wymiar wspólnotowy.
Szczęść Boże

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień:
Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język
właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
Z listu ks. Marka Paszka skierowanego do naszej parafii z dalekiej Zambii. Przypominam,
że ks. Marek gościł w naszej parafii w niedziele 9 września.
Drodzy Przyjaciele
Kiedy 2 października samolot miał podchodzić do lądowania w Lusace, kapitan ogłosił,
że temperatura wynosiła tam 34 stopnie Celsjusza. Jak na Zambię w tym czasie nic niezwykłego, bowiem miesiące październik i listopad to najcieplejszy czas w tej części Afryki.
W następnym tygodniu po przylocie pojechałem do Lusaki na serwis samochodu. Wracając kupiłem po drodze masło, a że był to bardzo ciepły dzień dowiozłem je do Masansy
w stanie płynnym. Nie byłem tego świadomy i kiedy wyjmowałem je z samochodu, nawet
trochę się rozlało. Wiedząc, jakie to może mieć skutki, kiedy ono zjełczeje, następnego dnia
rano poprosiłem naszą gospodynię Panią Maureen o wyczyszczenie samochodu. Ona zaś
z sumiennością i pracowitością afrykańskiej kobiety usunęła wszystkie pozostałości tak doskonale, że pomimo iż upłynęło już sporo czasu, żaden brzydki zapach nie powstał.
Po moim przyjeździe, ksiądz Zenon dał mi odpocząć po trudach podróży. Chociaż na
pewno był zmęczony dwumiesięczną samotną pracą w Masansie, to jednak on pojechał
w weekend na stacje, a ja odprawiałem w Masansie. Jedynie po niedzielnej Mszy odwiedziłem
jedną z bliżej położonych naszych stacji, czyli Mapapę. Tylko jakieś dwanaście kilometrów
od Masansy.
Pierwsza niedzielna Msza w Masansie była okazją do przywitania się z parafianami po
ponad dwumiesięcznej nieobecności. Po ogłoszeniach poproszono mnie, abym stanął przed
ołtarzem, a wszyscy obecni podchodzili, żeby się przywitać. Przy oczywiście śpiewie chóru,
który w takich okolicznościach wita się na końcu.
Wizyta w Mapapie, odbyłaby się bez szczególnej historii, gdyby nie jeden szczegół.
Mianowicie, po zakończeniu Mszy i spotkania z radą tej stacji, podszedł do mnie przewodniczący zarządu stacji i poprosił o przybicie pieczątki parafialnej na kompletnie pustej stronie
jakiegoś zeszytu, czyli „in blanco”. Może nie miałem okazji napisać o tym wcześniej, ale kiedy
odwiedzamy stacje, zabieramy pieczątkę parafialną (każdy ma swoją), aby otrzymanie wszelkich raportów, czy skontrolowanie stanu przygotowania kandydatów do sakramentów, potwierdzić podpisem i pieczątką. Pieczątka była im potrzebna, bowiem chcieli napisać list do właściciela jednej z bliższych farm, na której niektórzy z nich pracują, z prośbą o wsparcie zakupu
blachy na dokończenie dachu na ich kaplicy. Oczywiście ubawiło mnie to setnie, ale trzeba
było im wyjaśnić, że absolutnie nie stempluje się i podpisuje czegokolwiek w ciemno. Niech
najpierw napiszą, poprawią błędy, a potem przyjdą i zobaczymy. Prostota naszych ludzi jest
czasem bardzo rozczulająca.
(cdn)
W niedzielę o godz. 9.40 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 16.30 nabożeństwo popołudniowe.
Codziennie przed poranną Mszą św. o godz. 6.30 różaniec prowadzony przez Legion Maryi
i Żywy Różaniec.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..
W niedzielę (2.12) przypada I Niedziela Adwentu. Niedziela ta jest przeżywana jako niedziela trzeźwości, parafialna księga trzeźwości będzie wystawiona przy ołtarzu św. Barbary, zachęcamy do podejmowania czynów trzeźwościowych i abstynenckich. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem zbiórka na dożywianie dzieci ze szkoły.
W adwencie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Msze św. roratnie. Roraty będą
codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 zaś w czwartek o godz. 16.30. Małe
dzieci zapraszamy lampionami.

W poniedziałek (3.12) obchodzimy wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. W tym dniu
o godz.18.50 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
We wtorek (4.12) św. Barbary, patronki górników i Archidiecezji. O godz. 8.30 odbędzie się
uroczysta Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin.
Serdecznie zapraszamy!
W I czwartek (6.12) przypada wspomnienie dow. Św. Mikołaja, bpa, O godz. 7.00 Msza św.
w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy św. nabożeństwo.
W I piątek (7.12) przypada obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego. O godz. 7.00 Msza św.
w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św. Nabożeństwo, O godz. 19.00 Msza św. dla młodzieży,
na którą w sposób szczególny zapraszamy kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na cele charytatywne.
W sobotę (8.12) obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
odprawione o godz. 7.00 i 18.00. Od 12.00 do 13.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w ramach godziny Łaski.
W niedzielę (9.12) obchodzimy II Niedzielę Adwentu, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na przeprowadzone w tym roku remonty naszego kościoła tj. remont wieży i wymianę okien, a przed kościołem zbiórka na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
W czwartek (13.12) obchodzimy wspomnienie św. Łucji, Msza św. szkolna o godz. 16.30
będzie odprawiona w intencji Dzieci Maryi, rodziców oraz opiekunów z okazji święta patronalnego. Serdecznie zapraszamy! W tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską o godz. 17.20 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po czym o godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w intencji
czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
W III piątek (14.12) przypada wspomnienie św. Jana od Krzyża,
po Mszy św. o godz. 7.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę (15.12) odbędzie się obchód chorych przed świętami Bożego Narodzenia. Chorych
prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W niedzielę (16.12) przypada III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete).
Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
Kolekta będzie przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
W przedsionku kościoła można zakupić opłatki i świece Caritas na stół wigilijny, małe
świece w cenie 5 zł., duże 12 zł.. Zakup świecy wspomaga wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
Msza św. za zmarłych i poległych na stanowisku pracy górników odbędzie się w niedzielę
23 grudnia o godz. 8.00.
"Serdecznie zapraszamy na Miejskie Strojenie Choinki, które odbędzie się 6 grudnia.
Jak co roku każdy z mieszkańców miasta może przynieść swoją bombkę, która zostanie zawieszona na miejskim drzewku. Imprezę rozpoczniemy przemarszem od Poczty Głównej do Parku
Hutników o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie. Od piątku
do niedzieli również w Parku Hutników odbędzie się Chorzowski Jarmark Świąteczny".
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.
W grudniu i styczniu 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.
Serdecznie zapraszamy do udziału w samolotowo-autokarowej Parafialnej Pielgrzymce
Śladami św. Pawła do Grecji, która jest planowana w dniach od 2 do 11 lipca 2019 r. Przewidziany jest także czas na dwudniowe plażowanie w Nea Kios. Koszt wraz z opłatą na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to 3653 PLN oraz 150 EUR. Szczegóły znajdują się na stronie
internetowej parafii oraz w gablotkach. Zaliczka przy zapisie na pielgrzymkę wynosi 300 zł
od osoby. Są już pierwsi chętni. Zgłoszenia przyjmuje ks. Dawid Ledwoń.
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..
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

