Ogłoszenia Parafialne
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Zapraszamy na nabożeństwa majowe dziś o 1630 - w tygodniu o 1730.
Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich oraz kś. rekolekcjoniśtę modlitwie. Święcenia prezbiteratu odbędą śię w śobotę 11 maja o godz. 1000 w katowickiej katedrze.
Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii w przyszłą niedzielę
podczas Mszy św. o godz. 1100.
W środę o godz. 1900 próba przed I Komunią.
W sobotę o godz. 1000 pierwsza spowiedź dzieci przed I Komunią.
We wtorek podczas nabożeństwa majowego Akcja katolicka poprowadzi modlitwę za chorych i cierpiących.
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
W piątek o godz. 1600 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Wieczorna mśza św w intencji zyjących i zmarłych członkow apośtolśtwa.
Trwają przygotowania do Rodzinnego Festynu u Antonika, ktory
przezywac będziemy na tydzien przed uroczyśtością naśzego Parafialnego
Odpuśtu - 9 czerwca. Prośimy o wśparcie modlitewne tego naśzego corocznego święta, mozna takze weśprzec je rzeczowo i finanśowo – jak co roku
przygotowane będą nagrody, upominki. Dary oraz ofiary na ten cel mozna
śkładac w kancelarii lub bezpośrednio na parafialne konto, z dopiśkiem
festyn.
Pozostały jeszcze ostatnie 4 miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do Medjugorie i chorwackich sanktuariów od 10 do 17 lipca
2019. Zainteresowanych ZAPRASZAMY DO KANCELARII.
Dziękujemy za złożone ofiary na Wyzśze Śląśkie Śeminarium Duchowne w Katowicach. Za tydzien kolekta zbierana będzie przez kśięzy na
remonty i inweśtycje w naśzej świątyni. Bog Zapłac za kazdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jeśt Gość Niedzielny, Mały
Gość; śą Misyjne Drogi takze naśz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wśzyśtkim Bog udziela śwego
błogośławienśtwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

5.05. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

III Niedziela Wielkanocna
(J 21,1-19)
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi,
a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest
Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a
na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości
sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że
to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. To już
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy
spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po
raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że
mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce
moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się
sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego:
„Pójdź za Mną!” Oto Słowo Pańskie.
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Za żyjących i zmarłych członków Arcybractwa NSPJ oraz o rozwój duchowy i liczebny
wspólnoty.
Z okazji 60. urodzin Jarosława jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM.
Za † męża Piotra Rudnera w 1. rocznicę śmierci.
Za † Waldemara Kaczyńskiego - od córki Angeliki z rodziną.
Za † Lotara Jałowieckiego - od rodziny Hytrek i rodzin z Rudnika.

Poniedziałek 6 maja 2019.
Za parafian.
W intencji Aleksandra Fenniga z ok. 6. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla solenizanta, rodziców, brata i babci Marianny.
Za †† Helenę Horak w kolejną rocznicę śmierci, oraz za ††męża Alfonsa oraz rodziców
z obu stron.

Wtorek 7 maja 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † Mariannę Bartosiak w 1. rocznicę śmierci.
Za †† Klarę i Władysława Pietrzaków.

Środa 8 maja 2019.
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Za †† ojca Stanisława, brata Stanisława i dziadka Stanisława Mierzwów na pamiątkę
imienin.
Za †† rodziców Jadwigę i Alfonsa Smolów, Urszulę Wojtas i Urszulę i Petera Heiderów.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań; - Za † Stanisławę Cepę jako pamiątka urodzin; - Za †† Jana Żelasko, Alfreda Kasprzyka oraz †† z rodzin; - Za †† Edwarda, Antoninę, Leona, Genowefę, Waleriannę, Kazimierza i Przemysława Okrajnichów; - Za †† Leokadię Samburską, Pawła
Szmita, †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące; - Za †† Antoniego i Edwarda Szlenzoków; - Za †† Rozalię i Henryka Magdziaków w kolejne rocznice śmierci; - W intencji
Tadeusza Alszera z okazji urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i cierpliwość w znoszeniu choroby.

Czwartek 9 maja 2019.
700
800
1700
700
800
1800

W intencji Stanisława Maja z okazji 80. urodzin i imienin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla solenizanta, jego żony i całej rodziny. TE DEUM
Za †† rodziców Wiktorię i Alojzego, brata Jerzego Kanię, syna Jarosława i †† pokrewieństwo z obu stron.
1. Za † Małgorzatę Dudek jako pamiątka urodzin oraz † męża Karola.
2. Za † Władysława Dyrczonia w 30. dzień po śmierci.

Piątek 10 maja 2019.
Za † Zofię Cyganik - od Elżbiety i Szymona Stasia z Gilowic.
Za †† siostrę Janinę, brata Kazimierza, rodziców Natalię i Henryka, †† z rodzin: Zalewskich, Kurzynów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1. Z okazji urodzin Andrzeja Sławińskiego jako podziękowanie za dar życia z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.
2. Za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
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Sobota 11 maja 2019.
Za † Zofię Łamik jako pamiątka urodzin.
Za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię,Włodzimierza, Emila, Kazimierza i Tadeusza Piotrowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia w intencji Anny i Krzysztofa z
okazji rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.
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Z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego z okazji 70. urodzin Tadeusza Kisiela oraz ††
rodziców z obu stron. TE DEUM
W kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana,
ks. Henryka i ks. Piotra.
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Św.
Z okazji urodzin Danieli Łukszy jako podziękowanie za dar życia z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego na dalsze lata, oraz w intencji Katarzyny i Jarosława w rocznicę ślubu, oraz w intencji rodzeństwa i cioci Anny.
Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za
wspólnie przeżyte lata, otrzymane łaski, zdrowie z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Łucji i Edwarda Grosów.

Czym jest lectio divina
Lectio divina – z jęz. łac. „Boże czytanie” – polega na czytaniu Pisma Świętego, w
świetle Ducha Świętego, w taki sposób, że przeczytane, poddane medytacji i przyjęte do
realizacji Słowo Boże staje się prawdziwą modlitwą i przemienia nasze życie. Prowadzi
do doświadczenia intymnego spotkania i zjednoczenia z Jezusem – Osobą Słowa Bożego
w naszym sercu.
Modlitwa słowem Bożym dostępna jest dla wszystkich wierzących, ponieważ Słowo
Boże skierowane jest do wszystkich ludzi bez wyjątku. Jest to bardzo prosta, a zarazem
bardzo praktyczna droga życia duchowego. To forma modlitewnej refleksji, która podejmuje rozważanie „misteriów Chrystusa”, podobnie jak tajemnice różańca, zdążając do
poznania miłości Jezusa Chrystusa, do zjednoczenia z Nim (por. KKK 2708). Wprowadza nas w coraz głębsze doświadczenie mocy słowa Bożego, które rodzi w nas nowe życie, oczyszcza i uzdrawia.
Patronką na tej drodze jest Maryja, Matka Słowa, która rodzi w nas Słowo – Jezusa.

„Spytał ktoś abba Antoniego: „Czego mam przestrzegać, by podobać się Bogu?”.
Starzec odpowiadając rzekł: „Przestrzegaj tego, co ci polecam. Gdziekolwiek się
udasz, pamiętaj zawsze o Bogu; przykładaj świadectwo Pisma Świętego do tego, co
czynisz; jeśli w jakimś miejscu zatrzymasz się, nie opuszczaj go szybko. Przestrzegaj
tych trzech poleceń, a będziesz zbawiony” (Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. II, 1[3]).

