Ogłoszenia Parafialne

15.07.2018r.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 16 30.

Rok liturgiczny: B

15.07. 2018 r.

Dziś o godz. 1500 zebranie Rady Parafialnej.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Jutro 16 lipca swoje urodziny przeżywa ks. proboszcz
Krystian, Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona o godz.
1800.
W przyszłą niedzielę przypada 22 dzień lipca. Czcicieli św.
Rity zapraszamy na Mszę św. wieczorną o godz. 17 00 oraz na
nabozenstwo do sw. Rity po Mszy sw. wieczornej. Nie będzie
nieszporow o godz. 1630.
Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w tygodniu nie ma Mszy
sw. o godz. 800.
Można zapisywać się na 41. pieszą pielgrzymkę
Częstochowy, która odbędzie się w dniach 26-30.08. Koszt 140 zł

(Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie
brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale
idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!»
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla
nich!»
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Oto Słowo Pańskie.

do

Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny,
jest Mały Goś ć; są Miśyjne Drogi, jest takze nasz biuletyn
informacyjny Głoś Św. Antoniego.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na remonty i inwestycje. Za
tydzien kolekta na biezące potrzeby parafii. Dziękujemy za kazdą
ofiarę składaną w kosciele, czy tez bezposrednio wpłacaną na
parafialne konto.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg
udziela swego błogosławienstwa.

Nasze zwłaszcza co tygodniowe spotkanie z Chrystusem na
zgromadzeniu liturgicznym, podczas którego sprawujemy wspólnie Jego
Ofiarę Ciała i Krwi, ma wzmocnić nas wewnętrznie i pozwolić oprzeć się
pokusie samotności. Tu, podczas dobrego uczestnictwa we Mszy św.,
musimy zrozumieć i odczuć, że nie jesteśmy sami, ponieważ na
wszystkich drogach naszego życia pragnie nam towarzyszyć Chrystus,
który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu i zmartwychwstał.
Co więcej, mamy tutaj również pojąć, że Chrystus, który wszystkich
umiłował pragnie nas posyłać do innych, aby im powiedzieć życiem i
słowem o tej niezwykłej miłości.

W tym tygodniu:
- poniedziałek wspomnienie NMP z Gór y Kar mel.
- środa - wspom. dow. Św. Szymona z Lipnicy;
- piątek - wspom. bł. Czesława;
- sobota - wspom. dow. Św. Apolinarego, biskupa;nienie dowolne św. Henryka;
- sobota - wspom. dow. Św. Wawrzyńca z Brindisi,


W poniedziałek 16 lipca o godz. 1800 msza św.
w intencji naszego ks. proboszcza z ok. urodzin.

NIEDZIELA 15 lipca 2018.

700 Do Trójcy Przenajświętszej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo dla Krystyny Pisuli.
900 Za † Teresę Sitko w 11 r. śmierci, †† z rodzin Sitko, Masny i Haeusler.
1100 Za † męża Augustyna Ratajczaka w 1 r. śmierci oraz za †† z rodziny Deja
i Ratajczak.
1230 Za † Tomasza Limańskiego w 5 r. śmierci oraz za †† krewnych z rodziny
Limańskich i Kluzów.
00
17 Z okazji 75 urodzin Brygidy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Rity na każdy
dzień. TE DEUM

Poniedziałek 16 lipca 2018.

700 Za † męża Augustyna jako pamiątka 83 urodzin oraz za †† rodziców
Gertrudę i Hugona.
00
18 W intencji ks. Proboszcza Krystiana Kukowki z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla solenizanta i całej parafii.
00

Sobota 21 lipca 2018.

00

7 Z okazji kolejnej rocznicy urodzin Marii Mitręgi.
1600 Jako dziękczynienie Ewy i Krzysztofa Nawratów za 25 lat wspólnego życia
w sakramentalnym związku małżeńskim za otrzymane błogosławieństwo
i wszelkie łaski. TE DEUM.
00
18 Za parafian.

NIEDZIELA 22 lipca 2018.

00

7 Za † Helenę Wojdę od siostry Teresy z Wernerem i rodziny z Niemiec.
900 Z okazji 50 urodzin Arkadiusza z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie.
00

11

1230
1700

TE DEUM

Z okazji rocznicy ślubu Katarzyny i Roberta Ciupów z prośbą o Boże błog.
I opiekę Matki Bożej.
W intencji Antosia Smolińskiego z okazji 1 roku życia z podziękowaniem za
dar życia z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.

Wtorek 17 lipca 2018.

Znaczenie duchowe szkaplerza

7 Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
1800 Za parafian.
00

7

00

18



Środa 18 lipca 2018.

Za † Mieczysława Kapustę - od chrześnicy Moniki, bratanicy Natalki,
bratowej Joli z mężem.
Msza św. Zbiorowa: - Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w intencji próśb i podziękowań;
- Za † Jana Lewandowskiego w kolejną rocznicę śmierci;
- Za † Denisa Wąsińskiego w 2 r. śmierci;
- Za † Czesława Króla od lokatorów z ul. Astrów 16 w 30 dni po śmierci;
- Za † Lidię Kosowską w 30 dni po śmierci.

Czwartek 19 lipca 2018.

700 Za † Mieczysława Kapustę od brata Jana z żoną i rodziny Kaczmarczyków.
1700 Za † męża Jana Stachonia w 7 r. śmierci, chrześniaka Adama Czecha, za ††
rodziców z obu stron Stachoń, Łazik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 20 lipca 2018.

700 Za † Mieczysława Kapustę od brata Staszka z rodziną, Teresy Kozubek
z rodziną, Stanisławy Kania z rodziną i Ani Wąs z rodziną.
1800 Z okazji 50 ur. Janusza Grzywocza z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
solenizanta i całej rodziny. TE DEUM

Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia. Kto

przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, odnawia
przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako Jej dziecko. Kto
przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan Apostoł pod
Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć w zjednoczeniu z Nią i Jej
służyć.


Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech wszyscy noszący
Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy” (św. Jan Paweł II).


Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, w którym Ona zobowiązuje się dopomóc

nam do zbawienia i uświęcenia, a my zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej

i rozszerzania Jej czci.


Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. Przyjmując

Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą misję i żyć
w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi.

