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

Intencje Mszalne
11.02 – 24.02
Poniedziałek
7.00 Za + Adelajdę Nowok
w roczn. śmierci

11.02 Poniedziałek
7.00 Za + Kazimierza Gruszczak
w dniu urodzin

18.02

Wtorek
18.00 Za + Ernesta Peszke
w 5 roczn. śmierci

12.02 Wtorek
18.00 Za ++ rodziców Magdalenę
i Adolfa Jojko

19.02

20.02
Środa
13.02 Środa
7.00 Za + męża Stefana Nowak w 1 roczn.
7.00 W intencji czcicieli Matki Boskiej
śmierci
Fatimskiej oraz parafian

21.02
Czwartek
14.02 Czwartek
18.00 Za + Henryka Skrzypek od sąsiadów
18.00 Za+ Herberta Mazur, Teresę Mazur,
++ dziadków
Piątek
22.02
Piątek
15.02 7.00 Dz. bł. w intencji Teresy
z okazji urodzin
7.00 Dz. bł. w intencji Julianny Brożek
z okazji 90 roczn. urodzin
Sobota
23.02
Sobota
16.02 18.00 1) Za ++ rodziców Reginę i Edwarda
Ptak
18.00 Za + męża Waltera w 4 roczn.
2) Za + Bronisławę Apel
śmierci, ++ rodziców i teściów
Niedziela
17.02
8.00 W intencji Ruchu Szensztackiego
10.00 Dz. bł. w intencji rodzin Raczyńskich
i Soczyńskich z prośbą o Boże błog.
w Nowym Roku
12.00 Dz. bł. w intencji Andrzeja Materna
z okazji 50 roczn. urodzin
17.00 Dz. bł. w int. Ewy i Jana Kuliberda
z okazji 60 roczn. ślubu

Niedziela
24.02
8.00 Za ++ Marię, Alfonsa, Krystiana
Miszke
10.00 Za + Józefa Kandzia w 16 roczn.
śmierci, + żonę Stanisławę, siostry,
Jana Białas
12.00 Dz. bł. w intencji Daniela Wieczorka
z okazji 18 roczn. urodzin
17.00 Za ++ Krystynę i Benedykta Perlitius
w 1 roczn. śmierci
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Świąteczna paczka - podsumowanie
„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga"
św. Jan Paweł II
Tym z cytatem pragniemy podsumować bożonarodzeniową akcję naszej
parafii, jaką jest "Świąteczna paczka". Zawsze z niepokojem śledzimy,
czy wszystkie serduszka z "Drzewka dobroci", które zostały wystawione w I niedzielę adwentu w przedsionku naszego kościoła, zostaną przez was, drodzy parafianie, zabrane do domu. Wiąże się to oczywiście z przygotowaniem paczki świątecznej, aby wszystkie dzieci uczestniczące w akcji otrzymały prezenty na święta
Bożego Narodzenia.
Tak było i tym razem, wszystkie serduszka zostały zamienione na paczki.
Dodatkowo z fabryki silników Opla w Tychach również napłynęły dary w postaci
paczek ze słodyczami, które otrzymały rodziny wielodzietne. Za ten gest serca
wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy również zespołowi, który przygotowane paczki segregował
i logistycznie układał ulicami oraz przygotowywał paczki żywnościowe, tak aby
kierowcy i wolontariusze mogli sprawnie paczki odbierać i rozwieźć pod wcześniej przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 29 adresy. Dziękujemy kierowcom i woluntariuszom rozwożącym paczki. Już po raz dziewiąty w naszej parafii
była przeprowadzona akcja „Świąteczna Paczka” (za rok jubileuszowa dziesiąta)
i bardzo cieszy nas fakt, iż niektóre dzieci spośród obdarowywanych na początku
naszej akcji ((9 lat temu), w tym roku aktywnie włączyli się jako wolontariusze.
Można więc powiedzieć, że wychowaliśmy młodych wrażliwych na czyjąś krzywdę ludzi. To Wy wszyscy przyczyniliście się do wielu uśmiechów na małych twarzyczkach naszych dzieci...
Dziękujemy jeszcze raz !
Pan Jezus mówił, o czym wspomina Święty Paweł (Dz 20.35), że "więcej
szczęścia jest w dawaniu ,aniżeli w braniu". Zaś nasz poeta Julian Tuwim napisał:
"są dwa szczęścia, jedno małe - bycie szczęśliwym, drugie duże - uszczęśliwiać
innych".
Ufamy więc, że sprawiając radość i szczęście innym, sami doświadczyliście
o wiele większej radości, a nas umocniło w przekonaniu, że warto, naprawdę
warto to robić.
Bóg zapłać

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc luty:
O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji
oraz wszelkiej innej przemocy.
Statystyka duszpasterska – 2018 r.
1. Chrzest:
ogółem – 97
chłopców – 57
dziewczynek – 40
2. Komunie św.:
ogółem – 38 459 (w kościele – 38 176, w domu chorego – 133;
150 - Szafarze)
I Komunii św. – (III kl. – 18; Wczesna Komunia Św. – 6)
4. Sakrament chorych
ogółem – 118 (8 w domu chorego; 110 rekolekcje wielkopostne i misje)
5. Sakrament małżeństwa:
ogółem – 73
6. Pogrzeby:
ogółem – 33 (7 pogrzebów przekazano do innych parafii); 40 parafian zmarło,
mężczyzn – 13 + 4 (przekaz) = 17
kobiet – 20 + 3 (przekaz) = 23
Z listu ks. Marka Paszka do naszej parafii:
Drodzy Przyjaciele
Sobota 27 października 2018 r., była szczególnym dniem dla polskich misjonarzy Fidei
Donum pracujących w Zambii. Mianowicie tego dnia celebrowaliśmy w Lusace z licznie
zaproszonymi gośćmi Złoty Jubileusz obecności polskich księży Fidei Donum w Zambii.
Bowiem w roku 1968 do pracy misyjnej w Zambii przybył pierwszy misjonarz Fidei Donum pochodzący z Polski, którym był January Liberski - kapłan ówczesnej diecezji katowickiej.
Wcześniej oczywiście także pracowali w Zambii księża pochodzący z Polski, ale
byli to głównie Jezuici. Wiązało się to z tym, że do roku 1957 na misje mogli wyjeżdżać
tylko księża zakonni. Wtedy to papież Pius XII wydał encyklikę „Fidei Donum” – czyli
„Dar Wiary”, w której zezwolił i zachęcił księży diecezjalnych do wyjazdów do pracy
w krajach misyjnych. Czyli na pierwszego polskiego księdza Fidei Donum trzeba było czekać ponad 10 lat. Jest to zrozumiałe, ze względu na sytuację ówczesnej Polski, która znajdowała się za „żelazną kurtyną”, a więc nie było łatwo wydostać się stamtąd do wolnego
świata.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy już w czwartek, kolacją, razem z przybyłymi na
tę uroczystość gośćmi z Polski. Do parafii Chrystusa Odkupiciela w Lusace - Makeni przyjechaliśmy również z reprezentacją naszej Rady Parafialnej, bowiem do udziału
w uroczystości zaproszono także przedstawicieli parafii, w których nadal pracują polscy
księża FD. Na dzień dzisiejszy takich parafii pozostało w Zambii osiem. Są to: Lusaka –
Makeni, Lusaka – Kazimva, Mpanshya (te trzy należą do archidiecezji Lusaka), Nabwalya
(diecezja Mpika), Chingombe, Likumbi, Mpunde i Masansa (te cztery to diecezja Kabwe).
Piątek był dniem kiedy księża uczestniczyli w dniu skupienia, który poprowadził dla nas
przybyły na uroczystości ksiądz biskup Józef Szamocki - biskup pomocniczy toruński, który w latach osiemdziesiątych XX wieku przez sześć lat pracował w Zambii, jako misjonarz
fideidonista. Był to więc dla wszystkich dobry czas, wypełniony modlitwą, refleksją, a także dzieleniem się doświadczeniami. Szczególnie my, dzięki gościom z Polski, mogliśmy
dowiedzieć się nieco więcej o tym, co dzieje się w kraju.
W sobotę uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00. Eucharystii przewodniczył
metropolita Lusaki, ksiądz arcybiskup Alick Banda, a koncelebrowali także księża biskupi
Justin Mulenga z Mpiki i „nasz” Clement Mulenga z Kabwe. Czyli biskupi wszystkich
diecezji, w których na dzień dzisiejszy pracują polscy misjonarze Fidei Donum. Czwartym
biskupem był ksiądz biskup Szamocki. W homilii ksiądz arcybiskup Alick Banda dziękował polskim Fideidonistom za ich wkład w dzieło ewangelizacji Zambii. Podkreślał także,
jak ważne jest dzielenie się darem wiary. W czasie liturgii został również odczytany list,
jaki do polskich księży Fidei Donum wystosował kardynał Fernando Filoni – prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.

Przy tym świętowaniu, nasunęła mi się pewna smutna refleksja. Mianowicie, kiedy przyjechałem do Zambii na początku roku 2014 było nas wtedy polskich Fideidonistów siedemnastu. Niestety, na dzień dzisiejszy, zostało nas tylko dziesięciu, a ja jestem najmłodszy
stażem.
Módlmy się o nowe powołania misyjne, bowiem „wiele jest serc, które czekają na
Ewangelię”, nie tylko w Zambii!
Z darem modlitwy
Ks. Marek

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. 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
W niedzielę (10.02) przypada V Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona na planowane w tym roku remonty naszego kościoła tj. konserwację bryły naszego kościoła.
W okresie ferii zimowych (11 – 22 lutego) w ciągu tygodnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw. Msze św. w poniedziałek, środę i piątek będą tylko
o godz. 7.00 zaś we wtorek, czwartek i sobotę będą wieczorem o godz. 18.00. Porządek Mszy św. niedzielnych nie ulega zmianom.
W poniedziałek (11.02) przypada wspomnienie dow. NMP w Lourdes , w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Naszych chorych polecamy modlitwom i opiece,
parafialny dzień chorego będziemy obchodzili w czasie parafialnych rekolekcji wielkopostnych.
W środę (13.02) czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 6.30 zapraszamy na różaniec,
o godz. 7.00 odbędzie się Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej oraz parafian,
po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.
W czwartek (14.02) przypada święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
W III piątek (15.02) po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rocznicę urodzin obchodzi biskup pomocniczy ks. bp Grzegorz
Olszowski, pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
W niedzielę (17.02) przypada VII Niedziela Zwykła, kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.
W piątek (22.02) obchodzimy święto Katedry św. Piotra Ap..
W sobotę (23.02) przypada wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz..
W niedzielę (24.02) obchodzimy VIII Niedziele Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii, na zapłatę za zużytą energię elektryczną (kościół jest ogrzewany prądem).
Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu zaprasza pary planujące zawarcie małżeństwa
(już zaręczone oraz te, które chciałyby zaręczyny odbyć podczas Eucharystii) w czwartek
14 lutego 2019 r. o godz. 16.00. Mile widziani są też rodzice przyszłych nowożeńców.
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..
W lutym i w marcu 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.
Ze „stałego konfesjonału” w kościele św. Jadwigi można skorzystać od poniedziałku do
piątku w godzinach: 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.

