Ogłoszenia Parafialne

14.04.2019r.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i przeżywali w naszej
wspólnócie rekólekcje wielkópóstne.
Zapraszamy dziś na óstatnie w tym Wielkim Póście Górzkie Żale
z kazaniem pasyjnym ó gódz. 1600. Dziś o godz. 1400 spotkanie III Zakonu
św. Franciszka.
W środę o godz. 1900 spótkanie Kręgu Biblijnegó. W Wielki Wtorek
Odnowa w Duchu Św. pó Mszy św. wieczórnej zaprasza dó wspólnegó
przezycia nabózenstwa Drógi Krzyzówej. W Wielką Środę zapraszamy na
godzinę 1700 na nabózenstwó „Siedmiu Słów z Krzyża Jezusa”, pódczas
któregó będziemy rózwazac óstatnią wólę naszegó Zbawiciela óraz wspólnie
spiewac tradycyjne piesni pasyjne.
Zapraszamy gorąco wszystkich Parafian do uczestnictwa w Liturgii
Triduum Paschalnego, które rózpóczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek, a zakónczymy prócesją rezurekcyjną.
WIELKI CZWARTEK – UŚTANOWIENIE EUCHARYŚTII I KAPŁAŃŚTWA
O godz. 1800 zapraszamy na Mszę sw. Wieczerzy Panskiej sprawówaną
w intencji naszej Parafii. Pó Mszy sw. przeniesienie Najswiętszegó Sakramentu
dó Ciemnicy. Tam ódbędzie się cicha adóracja dó gódz. 2100.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃŚKIEJ– tegó dnia nie sprawuje się Eucharystii.
O godz. 800 zapraszamy na Ciemną Jutrznię prówadzóną przez
młódziez óazówa. Zapraszamy serdecznie na óstatnią w tegórócznym Wielkim
Póscie Drogę Krzyzową w Wielki Piątek o godz. 900, póprówadzóną przez
Akcję Katólicką, zapraszamy wszystkich Parafian, takze młódziez i dzieci.
Zapraszamy na ceremonie Męki Panskiej o godz. 1800. Pód kóniec liturgii
nastąpi przeniesienie Najswiętszegó Sakramentu dó Gróbu Panskiegó, gdzie
będziemy adórówali Chrystusa dó gódz. 2200. Od gódz. 2100 młódziez óazówa
zaprasza dó wspólnej adóracji Chrystusa Pana w gróbie módlitwą kanónami.
W Wielki Piątek óbówiązuje nas wstrzemięzliwósc ód pókarmów mięsnych
óraz póst tzw. scisły. Tradycja zachęca nas dó zachówanie takze
wstrzemięzliwósci ód pókarmów mięsnych w Wielką Sóbótę az dó zakónczenia
ceremónii Wigilii Paschalnej.
WIELKA ŚOBOTA – tegó dnia Kósciół óczekuje chwalebnegó
zmartwychwstania Chrystusa. Tradycyjnie przez cały dzien trwa adóracja
Gróbu Panskiegó i Krzyza Chrystusa. O godz. 700 zapraszamy na Ciemną
Jutrznię prówadzóną przez młódzież óazówa. Adóracja prówadzóna
przez Legion Maryi od godz. 800 do 900. Adoracja dla dzieci o godz. 900.
Błogosławienie pokarmów w Wielką Śobotę o godz. 1300, 1400, 1500,
00
16 . Tradycyjnie będzie mózna tegó pódzielic się jedzeniem z pótrzebującymi,
przygótówany będzie kósz, dó któregó mózna będzie złózyc dary wielkanócne.
Pótrzebującym, będą óne rózdawane jeszcze w Wielką Sóbótę pó gódz. 1430
w zakrystii. Prósimy ó zgłaszanie się ródzin wielódzietnych, bezróbótnych,
bezdómnych w kancelarii dó Wielkiej Sródy w gódzinach urzędówania.
Pódczas swięcenia pókarmów będzie tez ókazja dó złózenia ófiary pienięznej
na biednych i pótrzebujących. Bóg Zapłac za kazdy dar.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
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Rok liturgiczny: C

Niedziela Palmowa
(Łk 19, 28-40)
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i
Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc:
«Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A
gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy
na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na
drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów
zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». Oto Słowo Pańskie.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Jezus nie raz przychodził do Jerozolimy, ale dopiero wtedy, gdy przychodził
po raz ostatni pozwolił, by witano Go w tak uroczysty sposób, jak prawdziwego proroka, a nawet Mesjasza. Pozwolił na to dopiero wobec rychłej perspektywy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Tak miało być. Mesjasz miał być radośnie przywitany, miał wzbudzić powszechny entuzjazm i podnieść ludzi na duchu. Ale miał też cierpieć, być odrzucony, zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Również w naszym życiu muszą dziać się rzeczy piękne i radosne, ale one
muszą się przeplatać z chwilami trudnymi. Nasze życie jest bowiem drogą, a to
oznacza, że wszystko przemija. To właśnie owe ciągłe zmiany decydują o postępie na drodze do pełni życia.
Już wielka rzesza się zbliża z zielenią palm i oliwek, wołając głośno
"Hosanna
Synowi Dawidowemu!"
I my naprzeciw biegnijmy Królowi nieba i ziemi; Gałązki niosąc palmowe

Niedziela Męki Pańskiej 14 kwietnia 2019. Niedziela Palmowa
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W intencji naszych kapłanów ks. Proboszcza, Ks. Proboszcza Seniora, księży wikarych
Henryka i Piotra jako podziękowanie za posługę duszpasterską w naszej parafii z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla nich, opiekę Matki Bożej, św. Antoniego i św. Rity.
Za parafian.
Z okazji urodzin córek Justyny i Honoraty, wnuczek Oliwii i Ani z podziękowaniem za
dar życia z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej a także za † męża Jana Bołoza.
1. Za †† Czesława Kanię w 16. rocz. śmierci, rodziców: Weronikę, Marię i Władysława
Stasiak oraz Mariannę i Walentego Kaniów.
2. W int. żywych i zmarłych członków Polskiego Związku Niewidomych Koła Chorzów.
Z okazji 1. rocznicy ślubu Jessici i Adama Jenków jako podziękowanie za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla jubilatów i małego Dominika - od babci.

Wielki Poniedziałek 15 kwietnia 2019.
Za † Henryka Plutę na pamiątkę urodzin.
Za † Teresę Deję w rocznicę śmierci oraz za †† członkinie Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum”.
W intencji Zofii Marii Mierzwy z okazji urodzin jako podziękowanie za przeżyte lata i z
prośbą o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wstawiennictwo św. Antoniego i św. Rity w dalszym życiu.

Wielki Wtorek 16 kwietnia 2019.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
Za †† z rodziny Konieczny - Barbarę, Klarę, Pawła i Józefa.
W rocznicę śmierci mamy Józefy, ojca Jana, brata Piotra, bratowej Haliny, męża Mariana Wcisło i †† teściów.

Wielka Środa 17 kwietnia 2019.
Za † Barbarę Kisiel w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców z obu stron.
1. Za † Tadeusza Mitręgę.
2. Za † Krystynę Boguską w 30 dzień po śmierci.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań; - W intencji Joanny Grotek z okazji 60. urodzin z podziękowaniem za dar
życia, otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i
św. Antoniego oraz o potrzebne łaski na dalsze lata życia;
- Z podziękowaniem za szczęśliwą operację z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę Matki
Bożej, światło Ducha Świętego dla Krystyny;
- Za †† rodziców Martę i Karola, męża Tadeusza Tomysa, rodzeństwo, †† z rodziny
Kocyba oraz dusze w czyśćcu cierpiące; - Za † Józefa Wacławskiego w kolejna rocznicę śmierci; - Za † Romana Łamika w kolejną rocznicę śmierci.

WIELKI CZWARTEK 29 marca 2018.
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
W INTENCJI ZA PARAFIAN
Wielki Piątek MĘKI PAŃSKIEJ 30 marca 2018.
CEREMONIE WIELKIEGO PIATKU
Wielka Sobota WIGILIA PASCHALNA 31 marca 2018.
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ REZUREKCJA –
W INTENCJI PARAFIAN

NIEDZIELA ZMARTWYCHWASTANIA 21 kwietnia 2019.
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Za † Edwarda Holeczka w 25. rocznicę śmierci, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron
oraz bratową Adelę.
Za † córkę Ilonę Misiak.
W intencji Janiny i Stanisława Sitków z okazji 50. rocznicy ślubu jako podziękowanie za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny.
TE DEUM
W intencji Felicji Dyrdzik z okazji 90. rocznicy urodzin jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla solenizantki. TE DEUM
Za †† Mariannę i Pawła Woszczków, Eleonorę i Kazimierza Chmiestów.

Ciąg dalszy ogłoszeń:

WIGILIA PAŚCHALNA
Ceremonie Wigilii rozpoczniemy o godz. 2000. Zapraszamy dó uczestnictwa w tej
pięknej liturgii, pódczas której póswięcóne zóstaną ógien i wóda, ódnówimy nasze
przyrzeczenia chrzcielne. Prósimy ó zabranie ze sóbą swiec. Serdecznie zapraszamy na
tę wyjątkówą liturgię, będą dóstawióne dódatkówe krzesła i ławki, by wszyscy mógli
usiąsc.
Wartó pamiętac, ze Kósciół w Wielkim Tygódniu udziela przywileju ódpustu zupełnegó za kazdórazówe uczestnictwó w ceremóniach Triduum Paschalnego. Zapraszamy
dó kórzystania z tych dóbródziejstw naszej wiary.
Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Okazja do spowiedzi: w Wielki Póniedziałek, Wielki Wtórek i w Wielką Śródę
rano przed Mszą św., popołudniu od godz. 1700.
dla młodzieży studiującej i pracującej w Śródę pó Mszy św. wieczórnej dó 19 30.
DODATKOWA OKAZJA DO ŚPOWIEDZI:
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK
WIELKA ŚOBOTA

od 700 do 1200 oraz od 1400 do 1700
od 700 do 1200 oraz od 1400 do 1700
od 700 do 1200 oraz od 1500 do 1800

Dziękujemy za złożone dziś ófiary na pótrzeby Parafii. Kólekty pódczas Triduum przeznaczóne będą: w Wielki Czwartek na działalnóść charytatywną naszej Parafii, w
Wielki Piątek na Bózy Grób w Jerózólimie, a w przyszłą niedzielę na pótrzeby naszej
parafii. Dziękujemy za kazdą ófiarę, dzięki Waszej ófiarnósci Parafia móze funkcjónówac óraz prówadzic biezące remónty i inwestycje.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna będzie tylko do Wielkiej Środy
(póniedziałek wtórek sróda ranó a pópółudniu ód 1630 dó 1800 w póniedziałek).
Ogłoszenie dla Legionu Maryi – u p. Celiny mózna się zapisac na tradycyjną pielgrzymkę Legiónu dó Piekar, która w tym róku ódbędzie się w sóbótę 27 kwietnia.
Na rozpoczęty Wielki Tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swegó błógósławienstwa.
Szczęść Boże

