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W czwartek dobiegła końca oktawa uroczystości Bożego Ciała, składamy
serdeczne podziękowania za wspolne adoracje Najswiętszego Sakramentu podczas
procesji eucharystycznych, dziękujemy pocztom sztandarowym i niosącym baldachim. Dziś o godz. 1500 spotkanie Franciszkanskiego Zakonu Swieckich.
Jutro o godz. 1900 spotkania Kręgu Biblijnego oraz nadzwyczajnych szafarzy
Komunii sw.
W środę przypada 13 dzień czerwca, wspomnienie liturgiczne naszego
patrona św. Antoniego Padewskiego. Nasz parafialny odpust ku czci św. Antoniego świętować będziemy w przyszłą niedzielę.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na sumę odpustową o godz. 12 30. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym będzie ks. dr Marek PANEK - rektor Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
Za tydzien po południu zapraszamy na Rodzinny Festyn u Antonika. Rozpoczniemy go o godz. 1500 uroczystym koncertem organowym w wykonaniu p. Sebastian Niemczyckiego -występował między innymi dla Księznej Marii Krystyny
Habsburg, był pierwszym w historii dzieckiem, ktore dało koncert na organach
krakowskiej Bazyliki mariackiej, .. pełnił funkcję organisty podczas Liturgii celebrowanych przez kard. Franciszka Macharskiego, oraz kard. Polikarpa Pengo. Koncert zakonczymy krotkim nabozenstwem czerwcowym ok. godz. 15 45, po czym
przeniesiemy się do ogrodow na wspolne parafialne swiętowanie. W programie
między innymi koncerty zespołow: Dzieci Maryi i przyjaciele, Stowarzyszenie Freeland, Boże Nutki. Gwiazdą wieczoru będzie zespoł DE SILVERS. W programie oczywiscie oprocz atrakcji dla dzieci ii dorosłych losowanie nagrod – głowną nagrodą
będzie 40 calowy telewizor LED. Juz dzis oraz za tydzien wychodząc z koscioła
mozna kupic losy na naszą loterię – 5zł kazdy, i kazdy wygrywa. Nasze swiętowanie zakonczymy Apelem Jasnogorskim.
W środę 13 dzień miesiąca, zapraszam serdecznie na wieczór fatimski,
rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 1800, po niej nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła.
Zapraszamy na 42 Chorzowską Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy
w dniach 26-30 sierpnia. Pielgrzymi idą trzy dni z noclegami w Świerklańcu
i Woźnikach. Po dwóch dniach w Częstochowie, powrót autokarem do Piekar,
skąd pieszo do Chorzowa. Koszt noclegu w Częstochowie, transportu bagażu
i autokaru to 140 zł. Zapisy w kancelarii.
Dziękujemy za złożone ofiary na Wydział Teologiczny US, za tydzien kolekta
na biezące potrzeby parafii. Bog Zapłac za kazdy dar.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny(dołączono do niego śpiewnik na Boże Ciało), Mały Gość; są Misyjne Drogi takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Na nowo rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie
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Rok liturgiczny: B

X Niedziela Zwykła
(Mk 3, 20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go
powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie,
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z
nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą
im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem:
"Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na
dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie".
Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką". Oto Słowo Boże.

Komentarz do Ewangelii
Matce niewątpliwie trudno jest zapomnieć o macierzyństwie cielesnym, o
wszystkim, czym zapłaciła za wychowanie dziecka (trud, cierpliwość, wyrzeczenia, ofiary). Tymczasem dla Jezusa decydujące znaczenie ma pełnienie woli
Ojca. Ono jest ponad więzami krwi. Pierwszeństwo ma życie w łasce Boga.
Maryja jednak pełni wolę Ojca w sposób całkowity i doskonały. Jest więc najbliższa sercu swego Syna. Jest najlepszą matką a równocześnie najdoskonalszą
uczennicą Jezusa.
Jaki jest mój stosunek do Jezusa? Czy widzę działanie szatana w moim środowisku i życiu? Czy łączę innych czy raczej dzielę? Czy zdarzyło mi się kiedyś
popełnić grzech przeciw Duchowi Świętemu? W jaki sposób pełnię wolę Boga
Ojca? Jakie znaczenie ma dla mojego życia duchowego Maryja?
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X Niedziela Zwykła 10 czerwca 2018.
Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Urszuli i Franciszka.
Za † Antoniego Smolorza w 1. rocznicę śmierci.
Za parafian.
Za †† babcię i dziadka Wacławę i Stefana Trojak.
Za † Krystynę Konowalską w 1 rocznicę śmierci - od córki i syna z rodzinami.

Poniedziałek 11 czerwca 2018.
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Za † Renatę Gońską na pamiątkę urodzin, za †† rodziców Helenę i Stanisława Huzarskich, teściów Danutę i Stefana Gońskich.
Za †† rodziców Emilię i Antoniego Szulców, Jadwigę i Ryszarda Burczyków oraz za ††
z obu stron.
Za †† Alicję i Agnieszkę Mierzewskie, †† Annę i Antoniego.

Wtorek 12 czerwca 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za † żonę Bożenę Molendę w 1 rocznicę śmierci.
1. Za † brata Rajmunda w 10 r. śmierci, za †† dziadków Gertrudę i Karola Woźniaków.
2. Za † męża Antoniego Smolorza w 1 rocznicę śmierci.

Środa 13 czerwca 2018.
Za †† rodziców Antoninę i Józefa Radoniów.
1. Za pośrednictwem MB Fatimskiej do Trójcy Przenajświętszej za Ojca Świętego Franciszka o zdrowie i Boże błog. od Czcicieli Ducha Świętego – Ognisk Pokutnych.
2. O zdrowie i Boże błog. dla Coni i Petera Piśmioków z okazji 25 r. ślubu. TE DEUM
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i
podziękowań;
- Za †† Renatę Sobczak i syna Damiana;
- Za †† Edwarda, Antoninę, Leona, Genowefę, Walerianę, Kazimierza i Przemysława
Okrajnich;
- Za † Alicję Nowacką - od sąsiadów z ul. Młodzieżowej 39;
- Za †† Annę i Antoniego oraz za †† z rodziny.

Czwartek 14 czerwca 2018.
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1. Za † Grzegorza Rocksteina jako pamiątka urodzin - od sąsiadów z ul. Krzywej.
2. Za † syna Wiesława Filipczyka, jego dziadków, Bronisławę, Bolesława, Anielę, Jana i
Karola.
Za † Mieczysława Kapustę od żony, córki Karoliny i córki Izabeli z rodziną.
1. Za + Zofię Hadamczyk i jej męża Rafała w 10 roczn. śmierci oraz za ++ z rodzin Hadamczyk i Petryk.
2. Za † Janusza Wilczka oraz za †† dziadków.

Piątek 15 czerwca 2018.
Za †† z rodzin Kopieczny, Grzebieniak i Sokal.
Za † Wiktora Żarów, żonę Annę.
1. Za † męża Ryszarda Pawlika w 1 rocznicę śmierci.
2. Za † Antoniego Falkusa w 14 r. śmierci, za †† rodziców Jerzego i Łucję Falkus, Maksymiliana i Hildegardę Buzdygoń, †† z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
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Sobota 16 czerwca 2018.
W kolejną rocznicę śmierci mamy Marty Potockiej.
Za wstawiennictwem św. s. Faustyny za †† Zofię i Józefa Wilków, Zofię i Włodzimierza, Emila, Tadeusza, Kazimierza, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
Z okazji 50 rocznicy ślubu Danuty i Tadeusza Decowskich z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie. TE DEUM

XI Niedziela Zwykła 17 czerwca 2018.
Za †† rodziców Franciszka i Gertrudę, pokrewieństwo z obu stron, za † zięcia Jana.
Za † Waldemara Zycha - od pracowników Firmy „Stokson”
Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB i św. Antoniego w intencji Antoniego i
Doroty Chroboków z okazji 45 rocznicy ślubu, oraz 70 urodzin Antoniego z prośbą o
Boże błog., zdrowie, dary Ducha Św. dla nich i całej rodziny.
TE DEUM
SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFII.
Z okazji 25 r. ślubu Renaty i Tomasza Dworaków z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie.
TE DEUM

13 czerwca - Wspomnienie św. Antoniego z Padwy
Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś
z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz
wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele
znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej
opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Amen.

W jednym z kazań Św Antoni powiedział: «Dla Ciebie porzuciliśmy wszystko i staliśmy się ubodzy. Ale Ty jesteś bogaty i dlatego poszliśmy za Tobą, byś uczynił nas bogatymi. (...) Poszliśmy za Tobą tak jak stworzenie idzie za Stwórcą, jak synowie za Ojcem, jak dzieci za matką, szukamy Ciebie tak jak głodni szukają chleba, jak chorzy lekarza, jak zmęczeni łoża, a wygnańcy ojczyzny» (Sermones II, 484).

