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Intencje Mszalne
31.12.2018 – 13.01.2019
Poniedziałek
7.00
17.00 W intencji parafian
z okazji zakończenia Roku

31.12 Poniedziałek
7.00 1)
2)

7.01

Wtorek
8.01
Wtorek
1.01.2019 7.00 Za + Helenę Kuczerajter
8.00 Za ++ 2018 roku
w 1 roczn. śmierci
10.00
9.00 Dz. bł. w intencji Żywego Różańca
12.00 Dz. bł. w intencji Alicji
oraz Legionu Maryi
17.00 Za + Jana Dobrowolskiego w 3 roczn.
Środa
9.01
śmierci, ++ rodziców z obu stron
7.00 1)
Środa
2.01
2)
7.00 1) Dz. – bł. w intencji Małgorzaty
Czwartek
10.01
z okazji urodzin
7.00 1) Za + córkę Marcelinę w 4 roczn.
2)
śmierci, ++ męża, rodziców z obu
Czwartek
3.01
stron, siostrę, braci i bratowe
7.00 1) W intencji firmy Bad-Bud
2) Dz. bł. w intencji syna z okazji
2) W intencji kapłanów oraz o nowe
urodzin o dary Ducha Św. na czas
powołania do służby Bożej
sesji
Piątek
7.00 1) W intencji czcicieli NSPJ
oraz parafian
2)

4.01 Piątek
11.01
7.00 1) Za + męża Gintra Lubinę z okazji
urodzin
2) Dz. bł. w intencji syna Łukasza
z okazji urodzin
Sobota
5.01
Sobota
12.01
7.00 W intencji czcicieli Niepokalanego
Serca NMP oraz parafian
18.00 1) Za + Danutę Matjaszyk
18.00 Dz. bł. w intencji Walentyny Oswald
w 15 roczn. śmierci
z okazji urodzin
2) Za + Horsta Prochaskę w 30 dniu
po śmierci
Niedziela
6.01
Niedziela
13.01
8.00 Za + Joannę Piotrowską w 30 dniu
po śmierci
8.00 Za ++ rodziców Martę i Józefa
10.00 Za + Stefana Dul w 24 roczn. śmierci,
Wloczek, + siostrę Małgorzatę
++ z pokrew. z obu stron
i Bernarda Poloczek
12.00 Za ++ rodziców Jana i Wandę
10.00 Za + Gertrudę Chrobok w 30 dniu
Pałaszyńskich
po śmierci
17.00 Dz. bł. w intencji Krystyny Lorenz
12.00 Dz. bł. w intencji Czesławy i Stefana
z okazji 85 roczn. urodzin,
Niewidok z okazji 65 roczn. ślubu
syna Andrzeja w dniu urodzin
17.00 Dz. bł. w int. Eugeniusza Pogorzałek
z okazji 80 roczn. urodzin
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Kronika 50-lecia parafii (VII)
W Muzeum w Chorzowie zakończyła się wystawa poświęcona historii
naszego kościoła: „Kościół św. Wawrzyńca – 70 lat w Chorzowie”.
19.04.2009 Ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk obchodził 25 lat kapłaństwa.
Odbyła się parafialna pielgrzymka do Ostrej Bramy i innych sanktua19 – 24
września riów Litwy.
2009
Po długiej chorobie zmarł I proboszcz naszej parafii ks. Stanisław
12.10.2009 Krzoska. Jego pogrzeb odbył się 15.10, a przewodniczył mu
ks. bp Gerard Bernacki.
8.10.2009 Został poświęcony sztandar Dzieci Maryi.
7.02.2009

Grudzień
2009

1.01.2010
7.04.2010
8.04.2010

Zostały zakończone prace wykończeniowe na nowym probostwie przy
kościele św. Wawrzyńca.
Dekretem ks. abpa Damiana Zimonia ks. Eugeniusz Błaszczyk został
mianowany dziekanem dekanatu Chorzów.
Ks. Proboszcz zamieszkał na nowym probostwie przy kościele.
W czasie Mszy św. ks. bp Gerard Bernacki podziękował ks. kan. Stanisławowi Stopce i p. Józefie Augustyn za 10 lat goszczenia księży
w swoim domu.

Odbyła się parafialna pielgrzymka po sanktuariach Francji. Nawiedzo18 –
29.05.2010 no m. in. Lourdes, Paryż, La Salette.
Sierpień Została zamontowana nowa instalacja ppoż.. Remont został sfinansowany m. in. ze środków Unii Europejskiej.
2010
Sierpień – Została przeprowadzona konserwacja zewnętrzna naszego kościoła.
wrzesień
2010
Powitaliśmy w naszej parafii relikwie św. Ojca Pio, które otrzymała
19.09.2010 nasza parafia od Generała Ojców Kapucynów.
Po raz pierwszy przeprowadzono w naszej parafii akcję „świąteczna
Grudzień paczka” polegająca na zrobieniu paczki dla dzieci najbiedniejszych
2010
z naszej szkoły.
Grudzień Została wykonana dla naszego kościoła przez p. Antoniego Nowoka
nowa piękna szopka bożonarodzeniowa.
2010

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.

Nauki Przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2019 odbędą się w soboty następujących terminach:
- 2 i 9 marca,
- 11 i 18 maja,
- 8 i 15 czerwca,
- 5 i 12 października.
Każda seria rozpoczyna się o godz. 14.00. Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego
odbywać się będą na indywidualne umówienie się z Doradcami Życia Rodzinnego.
Nauki przedmałżeńskie odbywają się w ramach bliższego przygotowania do sakramentu małżeństwa i obowiązkowo powinni w nich wziąć udział narzeczeni, którzy
w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

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 św. prowadzony przez wiernych oraz okazja do spowiedzi św..
W okresie kolędowym (do 18 stycznia) od poniedziałku do piątku z powodu kolędy
nie będzie Mszy św. wieczornych o godz. 18.00 oraz Mszy św. szkolnej, nie będzie
także wieczornych nabożeństw. Również kancelaria parafialna w godzinach popołudniowych będzie nieczynna.
W niedzielę (30.12) przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, kolekta
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, na zapłatę za zużytą energię elektryczną.
W poniedziałek (31.12) obchodzimy Stary Rok. O godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne, o godz. 17.00 odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji
parafian na zakończenie Starego Roku 2018.
We wtorek (1.01) przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która rozpoczyna nowy 2019 rok. Msze św. będą odprawione według porządku niedzielnych nabożeństw: 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00; o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo kolędowe.
Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Tego dnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W tym dniu o godz. 8.00
odbędzie się Msza św. za zmarłych w roku 2018, wszystkich, którzy w tym roku pożegnali swoich bliskich na tę Mszą św. zapraszamy.
W środę (2.01) obchodzimy wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK..
W I czwartek (3.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji kapłanów sióstr zakonnych
oraz o nowe powołania do służby Bożej, po Mszy nabożeństwo.
W I piątek (4.01) o godz. 7.00 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, po Mszy św. nabożeństwo, kolekta będzie przeznaczona na potrzeby charytatywne.

W I Sobotę (5.01) o godz. 6.30 różaniec prowadzony przez wiernych, o godz.. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP, po Mszy św. nabożeństwo.
W niedzielę (6.01) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Kolekta będzie przeznaczona na misje, a przed kościołem, zbiórka na dożywianie dzieci. Tego
dnia obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. abpa Wiktora Skworca
oraz biskupów pomocniczych ks. bpa Marka Szkudłę i ks. bpa Adama Wodarczyka, którzy obchodzą rocznicę święceń biskupich, a także za ks. bpa Grzegorza Olszowskiego.
O godz. 16.30 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu parafialnej scholi.
We wtorek (8.01) o godz. 9.00 odbędzie się Msza św. w intencji członków Żywego Różańca oraz w intencji członków i auxyliatorów Legionu Maryi, a potem spotkanie opłatkowe na probostwie. Serdecznie wszystkich członków Żywego Różańca i Legionu Maryi
zapraszamy.
W sobotę (12.01) w godzinach porannych odbędzie się obchód chorych z posługą sakramentalną, chorych prosimy zgłosić w zakrystii.
W niedzielę (13.01) przypada Święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu
Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią chrztu chrześcijańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji. O godz. 16.00 koncert kolęd rodzin kolędujących połączony
z nabożeństwem fatimskim.
W sobotę (19.01) odbędzie się kolęda dodatkowa na indywidualne zgłoszenia, dla tych,
którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie. Zgłoszenia chętnych chcących przyjąć księdza w tym dniu przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
Można nabyć ciekawy film o naszej parafii „Kościółek św. Wawrzyńca 1599 – 2018”
autorstwa naszych parafian Marcina Olszewskiego i Jerzego Mańdoka ukazujący historię
i współczesność naszej parafii, cena 15 zł..
Parafia ewangelicka w Chorzowie zaprasza na III Ekumeniczne Kolędowanie, które
odbędzie się 1 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w kościele im. ks. M. Lutra w Chorzowie.
We wspólnym śpiewie poprowadzą nas Justyna Hubczyk i Łukasz Forest Piechota.
W styczniu i w lutym 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. W programie ATENY – AKROPOL – AGORA – AREOPAG – MORZE JOŃSKIE – MORZE EGEJSKIE – KANAŁ KORYNCKI – MYKENY – NAFPLIO – KALAMBAKI – TERMOPILE – METEORY – TESALONIKI – DELFY. 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. W okresie kolędowym do końca
stycznia stały konfesjonał będzie czynny tylko w godzinach dopołudniowych od 10.00
do 12.00. Tradycyjnie już nie będzie stałego konfesjonału w okresie Bożego Narodzenia
do 6 stycznia.

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

