Ogłoszenia Parafialne

11.08.2019r.

Dziś o 1500 w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie
III Zakonu Franciszkańskiego.
We wtorek 13 dzień sierpnia, zapraszamy czcicieli Matki
Bożej Fatimskiej na nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła po
Mszy św. wieczornej.
W czwartek przypada 15 sierpnia - pr zeżywać będziemy
Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św sprawować będziemy
według porządku niedzielnego. Nieszpory Maryjne odprawimy o 1630.
Tradycyjnie tego dnia święci się zioła i kwiaty – uczynimy to po każdej
Mszy św.
W sobotę przypada Uroczystość św. Jacka – głównego Patrona
naszej Archidiecezji.
W przyszłą niedzielę pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich.
Z naszej wspólnoty piesza grupa wyruszy o godz. 600.
Jest jeszcze kilka miejsc w autokarze, który wyjedzie o godz. 730
sprzed kościoła. Zainteresowane osoby zapraszamy do kancelarii. Grupa
rowerowa wyruszy o godz. 700.
Okazja do spowiedzi św. dla pątniczek w sobotę od 1700 podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu.
W związku z chorzowską pielgrzymką do Częstochowy
serdecznie zapraszamy wszystkich Chorzowian na wspólną Mszę św.
przed obrazem Jasnogórskim 29 sierpnia o godz. 1100. Po Mszy św.
odprawimy drogę krzyżową na wałach. Zapisy na autokar w kancelarii
parafii św. Jadwigi. Koszt 30 zł.
Przypominamy o or ganizowanej naszej pielgr zymce
parafialnej do Gietrzwałdu. Odwiedzilibyśmy także między innymi Św.
Lipkę, Stoczek Klasztorny, Augustów, Sokółkę,
Pielgrzymkę
zaplanowana od 7 do 10 października koszt ok. 500 zł Zainteresowanych
prosimy o w miarę szybki o kontakt z kancelarią.
Dziękujemy za złożone dziś ofiar y na bieżące r emonty naszej
parafii. Kolekta w uroczystość Wniebowzięcia NMP na biednych, a w
przyszłą niedzielę na pokrycie bieżących rachunków parafii. Bóg Zapłać
za każdy dar.
Wszystkim, któr zy pr zeżywają swoje ur lopy i wakacje życzymy
dobrego wypoczynku. Tym którzy pracują potrzebnych łask, a na nowo
rozpoczęty tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego
błogosławieństwa.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

11.08. 2019 r.

Rok liturgiczny: C

XIX Niedziela Zwykła
(Łk 12, 35-40)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie
podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam:
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał.
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść
ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Oto Słowo Pańskie.

W TYM TYGODNIU
Poniedziałek wspom. dow. Joanny Franciszki de Chantal,
Wtorek
wspom. dow. Św. męczenników Poncjana i Hipolita,
Środa
wspom. św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Czwartek
uroczystość Wniebowzięcia NMP
Piątek
wspom. dow. św Stefana Węgierskiego,
Sobota
uroczystość Św. Jacka głównego patrona archidiecezji
i metropolii katowickiej.
Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej
stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie
ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża
Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji
apostolskiej Munificentissimus Deus:
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa,
świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i
określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały
niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)

NIEDZIELA 11 sierpnia 2019.

700 Za † Rutę Musioł.
900 Za † Eugenię Stefańską - od lokatorów z ul. Różanej 2.

1100 W intencji Stefana Jarczaka z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
30
12 Za † męża Stanisława Wilusza w kolejną rocznicę śmierci oraz rodziców
Lidie i Jerzego Grosów.
1700 Za † męża Kazimierza Barana w 5. rocznicę śmierci.
Poniedziałek 12 sierpnia 2019.
700 Za †† mamę Felicję Knopik w kolejną rocznicę śmierci oraz ojca Pawła.
1800 Za †† syna Adama Gubasa w 8. rocznicę śmierci, mamę Zofię Mrowiec w 6tą rocznicę śmierci.

Wtorek 13 sierpnia 2019.

700 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 Za † Józefa Mandzika na pamiątkę urodzin.

Środa 14 sierpnia 2019.

700 Za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej do Ducha Św. z prośbą o
wytrwałość w dobrym dla czcicieli Ducha Św. Ognisk Pokutnych.
00
18 Msza św. zbiorowa:
- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- Za † Gertrudę Kozubek;
- Za † Bożenę Strąk w 1. rocznicę śmierci od koleżanek i kolegów z pracy;
- Za † Zofię Gmerek - od Izabelli Nowak z rodziną.
00

7

900
1100
1230
1700
00

Czwartek 15 sierpnia 2019.

Wniebowzięcie NMP

W intencji Janiny Kocel z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Za †† Stefanię i Eugeniusza Nowaków w rocznicę śmierci oraz rodziców z
obu stron.
W intencji Piotra Galilejczyka z okazji urodzin i Barbary Galilejczyk z okazji
2. urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego.
W intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej o błogosławieństwo
Boże i wstawiennictwo św. Jacka.
Za † Władysławę Drygałę z okazji 7. rocznicy śmierci.

Piątek 16 sierpnia 2019.

7 Za † Mariana Grochowinę w kolejną rocznicę śmierci.
1800 Za † syna Szymona Laska jako pamiątka urodzin.

Sobota 17 sierpnia 2019.

700 Za † Zofię Gmerek - od wnuczki Marceliny z mamą i rodziny Mendyk.
1800 Za †† Franciszka, Anielę, Antoniego Pustelników, Marię Krannich,
Weronikę i Stanisława Zająców, Klarę i Gerarda Pampuchów, †† z rodzin
Filuś i Pustelnik.

NIEDZIELA 18 sierpnia 2019.

700 W śmierci mamy Heleny Skawińskiej, męża Stefana i †† z rodziny.
900 Za parafian.
1100
1230 Za † Eugenię Stefańską w 30 dni po śmierci.
1700 Za †† Rudolfa Horaka w kolejną rocznicę śmierci, jego żonę Eleonorę oraz
rodziców z obu stron.
Święty Jacek Odrowąż pochodził z bardzo wpływowego rodu.
Jego majątek rodzinny pozwoliłby mu zrobić karierę na skalę europejską. Obracał się wśród elit rządzących, ale też
od najmłodszych lat żył blisko ludzi świętych. W Krakowie kończył szkołę katedralną, w tym samym czasie, gdy uczył tam
bł. Wincenty Kadłubek. Później studiował teologię, prawo kanoniczne w Paryżu i Bolonii.
Otoczony opieką wuja, biskupa Iwona Odrowąża, został kanonikiem katedry wawelskiej. Ale takie życie nie było ani dla niego ani
dla wuja wystarczające dla głoszenia Ewangelii. Priorytetem dla
nich było poszukiwanie nowego sposobu docierania z Ewangelią
do ludzi, szczególnie do tych, którzy nie poznali jeszcze chrześcijaństwa.
Biskup Iwon Odrowąż poznał św. Dominika w Rzymie w 1216
roku. I tak zafascynował się jego działalnością, ofertą jaką wtedy
ten święty złożył Kościołowi, że dwa lata później powrócił
z polskimi kandydatami na dominikanów (swoimi bratankami): św. Jackiem
i bł. Czesławem. Obaj byli wykształceni i obaj byli już wtedy kanonikami (zaczęli
awansować w hierarchii kościelnej), po spotkaniu ze św. Dominikiem, Jacek stracił
wszelką chęć do awansów. Do końca życia, pomimo, iż zakładał klasztory w różnych
częściach Europy (nie tylko w Polsce!), nie pełnił funkcji przełożonego.
Święty Jacek był jednym z ważniejszych zakonników w historii Kościoła powszechnego. Spełniał pragnienia samego św. Dominika. Brał udział w kapitułach generalnych
i był obecny przy omawianiu ważnych planów rozwojowych. Sam wyruszył zakładać
klasztory na Rusi i ziemiach Pruskich. W tamtych czasach odnowił działalność Kościoła, promował nowy kierunek, jakim było duszpasterstwo środowisk uniwersyteckich.
Jego prawdziwa historia przeplata się dzisiaj z licznymi legendami. I można naprawdę
stworzyć super barwną biografię! Ale sam św. Jacek chował się za życia w cieniu Pana Boga. Priorytetem dla niego było przemierzanie świata na piechotę, bez grosza
przy duszy i porywanie ludzi siłą wiary oraz siłą głoszonego Słowa.
Przeglądając legendy o licznych cudach, jakie czynił św. Jacek Odrowąż – włącznie
ze wskrzeszaniem umarłych i umiejętnością chodzenia po wodzie! – mnie osobiście
najbardziej przejmuje historia o tym, jak uciekając z Rusi (z powodu najazdu Tatarów),
zabrał ze sobą Najświętszy sakrament i figurę Matki Bożej. Czego więcej potrzebuje
zakonnik?! Czego więcej potrzebują ludzie, by wierzyć?… (jedyny polski święty na kolumnadzie BERNINIEGO NA Placu św. Piotra w Watykanie)

