Ogłoszenia Parafialne

17.06.2018r.

Przeżywamy dziś w naszej parafii Uroczystość Odpustu ku czci św. Antoniego. Naszym kaznodzieją jest ks. dr Marek Panek rektor Wyzszego Śląskiego
Śeminarium Duchownego w Katowicach.
Śerdecznie zapraszamy dzis na festyn u Antonika. Zaczynamy koncertem organowym o godz. 1500, a potem w ogrodzie będzie czas na wspolną zabawę, przygotowane atrakcje dla seniorow i najmłodszych, młodziez oazowa będzie nas częstowała grillem i ciastem, a uzyskany w ten sposob dochod przeznacza na swoje rekolekcje wakacyjne. W programie festynu koncerty zespołow Dzieci Maryi i przyjaciele, Stowarzyszenie Freeland, Boże Nutki. Gwiazdą wieczoru o godz. 20 00 będzie zespół DE SILVERS. Gosciem festynu będzie p. Jacek Wrona – ojciec cudownie
uzdrowionej za wstawiennictwem Jana Pawła II Glorii. Oczywiscie losowanie nagrod – głowną nagrodą będzie 40’ Telewizor LED. Nasze swiętowanie zakonczymy
Apelem Jasnogorskim. Zapraszamy do wspolnego swiętowania. Przewidywany
program festynu zamieszczono w Głosie sw. Antoniego.
Jutro o godz. 1900 zapraszamy na Krąg Biblijny.
W środę o godz. 1400 na probostwie spotkanie emerytow.
Piątek to 22 dzień czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św.
Rity na Mszę św. o godz. 1800 oraz na nabożeństwo z ucałowaniem relikwii
św. Rity. Nie będzie nabożeństwa czerwcowego przed mszą św. wieczorną.
W tym tygodniu kończy się roku szkolny i katechetyczny. Zapraszam nauczycieli oraz uczniow szkoł podstawowych w czwartek na Mszę sw. dziękczynną w
ich intencji o godz. 1700. Nauczycieli oraz uczniow gimnazjum oraz młodziez za
szkoł srednich zapraszamy na Mszę sw w piątek o godz. 800.
Synod diecezji katowickiej zaleca rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie
i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na pismie ządanie, aby
ich dzieciom umozliwic uczestniczenie w niedzielnej Mszy sw.
W sobotę prawie 140 parafian udaje się na pielgrzymkę do Kalisza do
Sanktuarium św. Józefa. Czeka nas długa droga – zbiórka godz. 515, wyjazd o
godz. 530 sprzed kościoła, prosimy o punktualność i o uregulowanie opłaty 40
zł. Jest dosłownie jeszcze kilka wolnych miejsc.
W przyszłą niedzielę o godz. 1100 w kosciele sw. Marii Magdaleny w Chorzowie Śtarym zostanie odprawiona Msza sw w intencji mieszkancow naszego miasta
z ok 150 rocznicy nadania praw miejskich Krolewskiej Hucie.
W kancelarii parafialnej mozna ofiarowac intencje dla księzy, ktore zostaną
odprawione przez nich podczas letnich urlopow.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na potrzeby naszej parafii. Kolekta przyszłej
niedzieli przeznaczona będzie na pokrycie biezących rachunkow naszej parafii, za
gaz, za prąd, za wodę.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, jest Mały Gosc Niedzielny, są Misyjne Drogi; jest takze nasz biuletyn informacyjny Głos Św. Antoniego.
Rok temu odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie spotkanie rady w niedzielę 15 lipca o godz. 1600.
Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bog udziela swego błogosławienstwa.
Szczęść Boże!

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego

17.06. 2018 r.

Rok liturgiczny: B

XI Niedziela Zwykła - Odpust parafialny
(Mk 4, 26-34)
Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion
na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza
wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto Słowo Pańskie.
Program Festynu u św. Antoniego. 17.06.2018
1500 - Koncert Organowy (p. Sebastian Niemczycki)
1600 - Rozpoczęcie festynu w ogrodach.
1610 - Występ zespołów: Dzieci Maryi
i Przyjaciele Stowarzyszenie Freeland.
1700 - Spotkanie z gośćmi Festynu – Jacek Wrona –
świadectwo cudu uzdrowienia.
1730 -Występ zespołu Boże Nutki.
1800 - Spotkanie z gośćmi Festynu.
1815 - Występ Boże Nutki.
W międzyczasie: pokazy samoobrony, „fotobudka”, animacje dla dzieci,
wóz bojowy straży pożarnej, koalicja na rzecz bezpieczeństwa, warsztaty dla
dzieci i seniorów, zajęcia aktywizacyjne, strefa relaksu, mała gastronomia.
1915 - LOSOWANIE GŁÓWNYCH NAGRÓD.
2000 – Koncert gwiazdy wieczoru: DE SILVERS
2100 - Zakończenie festynu Apelem Jasnogórskim.
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XI Niedziela Zwykła 17 czerwca 2018. Odpust parafialny.
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 int. Antoniego i
Doroty Chroboków z ok. 45 r. ślubu oraz 70 urodzin Antoniego z prośbą o Boże błog.,
zdrowie, dary Ducha św. i radość ze wspólnego życia dla nich i całej rodziny. TE DEUM
SUMA ODPUSTOWA W INTENCJI PARAFIAN.
Z okazji 25 r. ślubu Renaty i Tomasza Dworaków z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę MB oraz zdrowie.
TE DEUM

Poniedziałek 18 czerwca 2018.
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W intencji Barbary z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny oraz córki Elżbiety.
O zdrowie dla wnuka Michałka, błogosławieństwo Boże dla Anity, Ryszarda i Adama
oraz rodziny Obrochtów.
Z okazji urodzin Anny Bogaleckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św.

Wtorek 19 czerwca 2018.
Ku czci św. Antoniego w intencji czcicieli i ofiarodawców.
W int. Jolanty Dziadek z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, światło Ducha Św. oraz zdrowie
dla solenizantki i całej rodziny.
1. Za † Urszulę Sikora w 4 r. śmierci.
2. Za †† parafian z okazji odpustu parafialnego.

Środa 20 czerwca 2018.
Za †† Stanisława, Mariana, Julię Tadeusza, Helenę, Mariana Gęgotków.
1. Za † szwagra Ryszarda Szatona w 14 r. śmierci, za † Bernarda i Annę Kubiców, †
żonę Urszulę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za † Elżbietę Suder – od rodziny Suderów.
Msza św. Zbiorowa:- Ku czci MB Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań; -Za
† mamę Zofię Mironowicz w 1 r. śmierci; - Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Stefanii; - Za † męża Andrzeja, za †† Krystynę i Bronisława, Wiesława i Teodorę; - Za † Dorotę Palt - od lokatorów z ul. Gałeczki 9.

Czwartek 21 czerwca 2018.
Za † Mieczysława Kapustę - od rodziny Ziemianków z synami i szwagra Mieczysława.
1. Z okazji urodzin córki Agnieszki o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny.
2. Z okazji 80 r. urodzin Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla solenizanta i całej rodziny. TE DEUM
Msza św. w int dzieci i nauczycieli szkół podstawowych z ok. zakończenie roku szkolnego.

Piątek 22 czerwca 2018.
Za ††Andrzeja, Marka Bukko i ich rodziców oraz Zdzisławę Pasich i Tomasza Wątrobę.
Msza św. w int uczniów i nauczycieli szkół średnich z ok. zakończenie roku szkolnego.
1. Ku czci św. Rity w intencji Parafian, czcicieli i ofiarodawców.
2. Za † Czesława Konowalskiego - na pamiątkę urodzin od córki i syna z rodzinami.
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Sobota 23 czerwca 2018.
Za parafian.
Za † syna Zbigniewa Jarczaka, Annę i Józefa Jarczaków, Zofię i Szczepana Obalskich.
W intencji rodziny Danuty i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. i łaskę zdrowia.

XII Niedziela Zwykła 24 czerwca 2018.
Za † Mieczysława Kapustę od rodziny Kobyłeckich.
Za † Helenę Krótki w 6 r. śmierci.
Za † Władysława Bonikowskiego od żony, syna i córki.
CHRZTY: Iga Trela, Jagoda Osińska, Michał Madejek, Patrycja Lysik
Z okazji rocznicy ślubu Klaudii i Dawida Duchów.

