Ogłoszenia Parafialne
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Dziś w naszej parafii, podczas Mszy św. o godz. 1100, świętujemy Uroczystość I Komunii św. Popołudniu o godz. 1600 nabozenstwo dziękczynne z udziałem
dzieci I Komunijnych i ich najblizszych. Do konca tygodnia zapraszamy dzieci I komunijne do przezycia tzw. białego tygodnia – czyli do uczestnictwa w nabozenstwach majowych i wieczornej mszy sw.
W najbliższą sobotę „dzieci pierwszokomunijne” i ich rodzice udadzą się na
pielgrzymkę pierwszokomunijną do Wadowic. Dzisiejsza Niedziela jest Niedzielą Dobrego Pasterza – szczegolnym dniem modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłanskie. Dziś o godz. 1500 spotkanie III Zakonu Franciszkanskiego.
Jutro 13 dzień miesiąca - czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na
nabożeństwo fatimskie po wieczornej mszy św. Wyjątkowo nie będzie nabożeństwa majowego przed Mszą wieczorną.
W środę o godz. 1900 spotkanie Kręgu Biblijnego.
W sobotę o godz. 1700 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła (Via
Lucis) – będziemy rozwazac fragmenty Pisma Świętego mowiące o zmartwychwstaniu i spiewac piesni wielkanocne.
W przyszła niedzielę o godz. 1100 Msza św. w intencji ubiegłorocznych
dzieci I komunijnych.
W przyszłą niedzielę o 1615 zapraszamy na Nieszpory oparte na pieśniach
wielkanocnych w wykonaniu Zespołu Wokalnego – J.E.G.O. band
W przyszłą niedzielę po mszach św. będziemy mogli wysłuchać krótkiego
świadectwa ludzi zaangażowanych we wspólnotę Cenacolo. zajmującą się pomocą młodziezy wychodzącej z uzaleznienien. Będziemy tez mogli wesprzec ich
materialnie przez zakup robionych przez nich dewocjonaliow.
Chorych parafian z posługą sakramentalną w maju odwiedzimy w sobotę 25
maja. Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w tygodniu we wtorek po wieczornej Mszy św. razem z Odnową w Duchu Św., w
czwartek o 1530 razem z Arcybractwem NSPJ, w piątek o godz. 2000 Zapraszamy.
Pozostały jeszcze ostatnie 2 miejsca na naszą parafialną pielgrzymkę do
Medziugorje i chorwackich sanktuariow od 10 do 17 lipca 2019. Zainteresowanych
ZAPRAŚZAMY DO KANCELARI.
SPOTKANIE PRZED PIELGRZYMKĄ WE WTOREK 28 MAJA o godz. 1900.
Prosimy do tego dnia, w mierzę mozliwosci, uregulowac resztę kwoty za pielgrzymkę.
Proszono nas o podanie ogłoszenia: Chorzowskie Centrum Kultury w
dniach 15 i 16 maja o godz. 1630 zaprasza na spotkania pt. Śladami Powstań
Śląskich szczegóły na plakatach.
Dziękujemy za złożone ofiary na remonty i inwestycje w naszej swiątyni. Za
tydzien kolekta na pokrycie biezących rachunkow parafii za prąd, gaz, wodę. Bog
Zapłac za kazdy dar. Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,
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

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: C

IV Niedziela Wielkanocna
(J 10,27-30)
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z
mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Oto Słowo
Pańskie.

Komentarz do Ewangelii
Aby dobrze zrozumieć tę scenę trzeba się odwołać do realiów Palestyny. W
owczarni znajdują się owce różnych właścicieli, którzy pozostawiają je na noc
pod opieką strażnika. Rano u bram owczarni pojawiają się pasterze. Każdy z
nich woła własne owce, które wychodzą i idą za nimi. Choć w zagrodzie owce
są przemieszane, to jednak nie idą za obcym, ale za własnym pasterzem. Głos
pozwala odróżnić pasterza od ludzi obcych.
Pasterz woła swoje owce po imieniu. Nie opiekuje się trzodą, masą, ale poszczególnymi owcami. Owce rozpoznają jego głos.
W poranek wielkanocny. Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po jego głosie.
Wystarczyło jedno słowo, jej imię: „Mario!” (J 20, 16).
Między nami a Jezusem, Dobrym Pasterzem istnieje osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt nie jest częścią tłumu, jednym z wielu, pionkiem na szachownicy, którego można bez trudu zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie istnieje człowiek przeciętny, typowy, standardowy.
Mądrość ludowa głosi, że Bóg stworzył człowieka, a potem wyrzucił matrycę.
Czyli, każdy z nas jest jakby jedynym egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste talenty i misje.
Mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych. To stwierdzenie jest nie do końca
prawdziwe. Każdy w pewnym sensie jest niezastąpiony. Z punktu mojej osobowości, mojej tożsamości, mojego „ja”, mojej życiowej misji, jestem niezastąpiony. To jest „moje imię”, które czyni mnie wyjątkowym „w oczach Boga”,
Dobrego Pasterza.
Czy mogę powiedzieć, że Jezus jest moim Pasterzem? Czy doświadczam Jego bliskości, przyjaźni, miłości? Czy czuję się „owcą wyjątkową, szczególną,
niezastąpioną”, czy raczej „pozbawioną tożsamości, wchłoniętą przez stado”?
Czy podążam za głosem Dobrego Pasterza, czy raczej „pasterza-najemnika”?

IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019.
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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-tych urodzin Tadeusza Kisiela oraz
†† rodziców z obu stron.
TE DEUM.
1. W kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. seniora Mariana, ks. proboszcza Krystiana, ks. Henryka i ks. Piotra.
2. W intencji Sebastiana Olesia z okazji urodzin.
W int. dzieci przystępujących do I Komunii Św. oraz ich rodziców i chrzestnych.
Z ok. urodzin Danieli Łukszy z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalsze Boże
błog, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św., a także w intencji Katarzyny i Jarosława w
rocznicę ślubu, oraz w int. 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.
TE DEUM.

Poniedziałek 13 maja 2019.
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Za wstaw. MB Fatimskiej do Ducha Św. z prośbą o wytrwałość w dobrym dla czcicieli
Ducha Św. Ognisk Pokutnych.
Z okazji 90. urodzin Natalii Lipki jako podziękowanie za dar życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB, św. Antoniego i św. Rity. TE DEUM.
W intencji ks. Mariusza Dołęgowskiego z podziękowaniem za dar życia, powołanie kapłańskie z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Kapłanów, światło Ducha
Świętego i życzliwość ludzką.

Wtorek 14 maja 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Z okazji urodzin Adama, Romana i Sebastiana jako podziękowanie za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej.
1. Za † męża Henryka Rabiegę jako pamiątka urodzin.
2. Za † Błażeja Makiołę - w 30 dzień po śmierci.

Środa 15 maja 2019.
Za † mamę Zofię Mierzwę na pamiątkę imienin.
Z okazji urodzin Małgorzaty Strąk jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błog., opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego, św. Rity
dla solenizantki i całej rodziny.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań;
- W intencji Wandy Przybyłki z okazji 95 urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz
wstaw. św. Antoniego i św. Rity;
- W int. Bronisławy i Zdzisława Kowalczyków z ok. urodzin jako podziękowanie za dar
życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
dla solenizantów i całej rodziny;
- Za † Zytę Makiołę w kolejną rocznicę śmierci; - Za † Zofię Cyganik - od lokatorów z
ul. Krasickiego 7; - Za †† teściową Zofię Pacek i szwagierkę Zofię; - Za †† Jolantę Odoj,
męża Stefana i rodziców z obu stron; - Za †† Antoniego i Edwarda Szlenzoków; - Za ††
rodziców Gertrudę i Józefa Bazanów, dziadków i krewnych z obu stron.
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Czwartek 16 maja 2019.
Za † Tadeusza Ryla od przyjaciół z Górskiego Zakątka.
Za †† córkę Aleksandrę, męża Mikołaja, ciocie Bronisławę i Helenę, †† z rodzin Swięsów i Zalewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
W intencji Moniki Dullek z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo świętych w szczególności zaś św. Antoniego Padewskiego, św. Moniki i św.
Łukasza z okazji urodzin.

Piątek 17 maja 2019.

700 Za † Zofię Cyganik - od Jacka Rusina z rodziną ze Stryszawy.
800 Za † Mieczysława Kapustę w 1. rocznicę śmierci od żony i córek.
1800 Za † Różę Komendę w 1. rocznicę śmierci, †† z rodzin: Komeneda i Włoczyk.

Sobota 18 maja 2019.
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Z okazji 80. urodzin Anieli z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Antoniego.
TE DEUM.
Za dzieci nienarodzone.
Za †† Elżbietę i Brunona Sladeczek, Andrzeja i Jana Goik, Marię Niestolik, Teresę i
Emila Boryczka, Mariolę, Danutę, Józefa Brzęczków oraz †† z rodziny Niestolik.

V Niedziela Wielkanocna 19 maja 2019.
Za † Gizelę Przybytek w 6. rocznicę śmierci.
Z ok 25. urodzin Karoliny Chrobok z podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże
błog., opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św.
TE DEUM.
W intencji ubiegłorocznych dzieci I komunijnych.
W intencji Natalii Lipki z okazji 90. urodzin jako podziękowanie za dar życia z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo., zdrowie, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego dla solenizantki i całej rodziny.
TE DEUM.
Za †† z rodziny Matyasik.

Świadectwo - zaproszenie do modlitwy za kapłanów
Na stronę kaplani.com.pl trafiłam prawie dokładnie rok temu, w lipcu. Już wcześniej
modliłam się za kapłanów, ale było to na zasadzie "zrywu" - jak mi się przypomni. Słyszałam jak wiele złych rzeczy, plotek mówi się o księżach, jak bardzo w tym względzie
jesteśmy manipulowani za pośrednictwem mediów, ale przede wszystkim przez złego,
który posługuje się wszystkim: byłym kapłanem, plotką, grzechem któregoś księdza, samymi członkami Kościoła, którzy tak często plotkom wierzą i je rozpowszechniają...
Po roku widzę, jak wiele zdziałał Bóg w moim własnym życiu przez tę modlitwę! poczułam się naprawdę odpowiedzialna za Kościół i jego pasterzy. Takich mamy, jakich
wymodlimy; święta prawda. Poznałam w tym czasie wielu nowych kapłanów i kleryków.
Niektórzy z nich byli Bożymi "wariatami" i zarazili mnie swoim "szaleństwem", miałam
to szczęście, że byli ludźmi bardzo wartościowymi, oddanymi Bogu, a jednocześnie tak
bardzo normalnymi, bliskimi zwykłym ludziom. Jestem wzruszona ich świadectwem życia i powołania, i tym bardziej odczuwam potrzebę tej modlitwy; aby się nigdy nie zachwiali, aby byli dobrymi pasterzami Bożej trzódki, aby z każdego kryzysu wychodzili
umocnieni. Również za tych, których "wypalenie" obserwuję od lat modlę się i dziękuję
za możliwość dzielenia tej modlitwy, za zachętę i możliwość włączenia się w tę wielką
modlitwę za kapłanów, za poczucie wspólnoty w tej modlitwie i Eucharystii.

