Ogłoszenia Parafialne

19.07.2015 r.

Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16 30.
W sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców
w związku z tym w przyszłą niedzielę udzielać będziemy uroćzystego błogosławienstwa kierowćom oraz ićh pojazdom.
Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni we
wtorek po Mszy sw. razem z Odnową w Dućhu Św., w ćzwartek o 15 30 razem
z Arćybraćtwem NŚPJ i w sobotę od 1700 ćićha adoraćja. Zapraszamy.

W dniach 26-30 sierpnia organizowana jest 39 Piesza Pielgrzymka Chorzowian na Jasną Gorę. Koszt pielgrzymki to 120 zł. Zapisy w zakrystii, kanćelarii
lub u ks. Bartłomieja. Śzćzegoły mozna znalezć na stronie internetowej parafii sw.
Jadwigi.
Tegoroczna pielgrzymka kobiet do Piekar przypada 16 sierpnia. Z naszej
wspolnoty wyruszymy jak zawsze pieszo, dla parafianek ktorym siły i wiek juz na
to nie pozwalają zorganizujemy przejazd autokarem. Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w kanćelarii. Koszt – 9 zł.
Przypominamy o naszej przyszłoroćznej pielgrzymće do Włoćh.
W programie zwiedzanie Asyzu, Watykanu, Monte Cassino, Monte Sant’Angelo,
San Giovanni Rotondo, Lanciano, Padwy i Wenecji. Koszt 1990 zł.
Planujemy zorganizować ją od niedzieli 3 do 10 kwietnia 2016 roku. Zainteresowanyćh zapraszamy do kanćelarii lub bezposrednio do ks. proboszćza.
Bóg Zapłać za złożone dziś ofiary na inwestyćje w parafii.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaćzona będzie na pokryćie bieząćyćh raćhunkow naszej parafii. Dziękujemy za kazdą ofiarę składaną w kosćiele, ćzy bezposrednio wpłaćaną na parafialne konto.
Zachęcamy do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny, są Misyjne
Drogi, jest także nasz biuletyn informaćyjny Głos Św. Antoniego.
Na rozpoczęty nowy tydzień niećh nam wszystkim Bóg udziela swego
błogosławienstwa.
Szczęść Boże!
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NIEDZIELA 19 lipca 2015.
Za † Jana Lewandowskiego w rocznicę śmierci.
Za Parafian.
Za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbonki.
Za †† Mariana, Jana i Balbinę Pindakiewiczów, Weronikę i Franciszka Gosków oraz
Mariannę Felus.
W intencji Violetty i Stefana Filipczyków z okazji 55. rocz. ślubu z podziękowaniem za
wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę Matki Bożej.
TE DEUM

Poniedziałek 20 lipca 2015.
700 Za †† brata Tadeusza Mierzwę, rodziców Stanisława i Zofię oraz brata Stanisława.
1800 1.Za †† Hildegardę Howarek, rodziców i rodzeństwo.
2.Za †† Helenę Szygułę w 30. dzień po śmierci –od kuzynek Janiny i Czesławy z rodzinami.

Wtorek 21 lipca 2015.
700 Ku czci św. Antoniego w int. czcicieli i ofiarodawców oraz z ok. rocznicy urodzin p. Marii.
1800 Za †† Leona i Marię Bukatowiczów oraz z rodziny: Bukatowicz i Jarosz.

Środa 22 lipca 2015.
00

7 Za † Augustyna jako pamiątka 80. rocz. urodzin.
1800 Msza św. Zbiorowa:
- Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji próśb i podziękowań
- Za † mamę Elżbietę Baczyńską w kolejną rocznicę śmierci.
- Za †† Marię Cop w 30. dzień po śmierci i jej męża Tadeusza.

Czwartek 23 lipca 2015.

700 Za †† rodziców, krewnych z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.
1700 Za †† męża Piotra Olkisa w rocz. śmierci oraz †† rodziców z obu.

Piątek 24 lipca 2015.

700 W intencji wnuka Ksawerego z okazji 10. rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia i
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
1800 Za † Józefa Wojcieszaka w rocznicę śmierci i za †† pokrewieństwo z obu stron.

Sobota 25 lipca 2015.

700 Za † Jana Stachonia i za †† z rodzin: Stachoń i Lazik oraz za † Adama Czecha.
1800 Za †† Martę i Franciszka Białków.
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26 lipca a 2015.

W intencji Hanny Olszewskiej z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski
polecając siebie i swoją rodzinę Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej.
1.W intencji Leszka Figury z okazji 60. rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie – od żony i córek z rodzinami.
TE DEUM
2. W intencji Ks. Henryka Nowary z okazji urodzin.
Za †† Krystynę Műller w 1. rocz. śmierci, męża Maksymiliana i rodziców z obu stron.
ROCZKI: Hanna Lisoń
Do Bożej Opatrzności w intencji nowo ochrzczonej Dominiki Cebulskiej, jej rodziców
i chrzestnych oraz za ich babcię i dziadka z okazji 25-cio lecia małżeństwa.
TE DEUM
Za † Bronisławę Kukułę w 1. rocz. śmierci – od męża i dzieci z rodzinami.

25 lipca wspomnienie
św. Krzysztofa
- patrona kierowców.

Biuletyn informacyjny parafii św. Antoniego w Chorzowie

Głos świętego Antoniego
Rok liturgiczny: B

19.07. 2015 r.

XVI Niedziela Zwykła
(Mk 6, 30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano
ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

W TYM TYGODNIU PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

- wspomnienie dow. bł. Czesława;
- wspomnienie dow. św. Apolinarego; wspom. dow św. Wawrzyńca
z Brindisi
- wspomnienie Św. Marii Magdaleny;
- święto św. Brygidy;
- wspomnienie św. Kingi;
- święto. św. Jakuba Apostoła.

Błogosławieństwo dla
kierowców
i ich pojazdów
PRZYSZŁA NIEDZIELA
PO KAŻDEJ MSZY ŚW.
Zapraszamy Z POJAZDAMI

Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa". O życiu św. Krzysztofa brak
pewnych wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał
ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok.
250 roku. Jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.
Najstarszym dowodem kultu św. Krzysztofa z Licji
jest napis z roku 452, znaleziony w Haidar-Pacha, w Nikomedii,
w którym jest mowa o wystawionej ku czci Męczennika bazylice w Bitynii. Dowodzi to niezawodnie, że w tym czasie Święty
odbierał szczególną cześć w Nikomedii i w Bitynii. Jest także
podana wzmianka, że w synodzie w Konstantynopolu w 536
roku brał udział niejaki Fotyn z klasztoru św. Krzysztofa, co
również potwierdza kult Męczennika. Papież św. Grzegorz I Wielki (+ 604) pisze, że w Taorminie
na Sycylii za jego czasów istniał klasztor pw. św. Krzysztofa.
Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, średniowiecze na podstawie
imienia "niosący Chrystusa" stworzyło popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne
imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się
imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się szatan.
Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką chrześcijańską i
przyjął chrzest. Za pokutę i dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad
Jordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.
Święty Krzysztof Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na
drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał - zdawało mu
się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś, Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla niezliczonej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa. Tradycja miała Reprobusowi nadać tytuł "Krzysztofa",
czyli "nosiciela Chrystusa" (gr. Christoforos). Pan Jezus po przyjęciu przez Krzysztofa chrztu miał
mu przywrócić wygląd ludzki.
Św. Krzysztof jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową lwa. Jego atrybuty to m.in.: dziecko królujące na globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła.
Źródło: www.brewiarz.czytelnie.pl

